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الوصف الرسمي للمقرر

مراجعة عامة لمبادئ االستشعار عن بعد وعالقته وأهميته في 

ير مفاهيم وطرق وأساليب معالجة وتفسالجغرافيا، التركيز على 

ين مرئيات االستشعار عن بعد الرقمية، تصحيح المرئية، وتحس

الية المرئية، ودمج المرئيات عالية الوضوح الطيفي مع المرئيات ع

ف الوضوح المكاني، وتصنيف المرئية، واشتقاق المؤشرات، وكش

مارين وللمقرر جوانب عملية عبارة عن ت. التغير، وتفسير المرئيات

تباستخدام برامج معالجة مرئياتطبيقي يتم تنفيذها ومشروع

.االستشعار عن بعد
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تطبيق طريقة التصنيف للصور

.قياس المسافات والمساحات
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تعريف االستشعار عن بعد

بعدعناالستشعارلعلمالتعاريفمنالعديدقدملقدRemote Sensing،حتىولكن
.عالمياعليهمتفقومختصرموحدتعريفيوجدالاآلن

الطرقمنمجموعةبأنهمعانيهبأوسعبعدعناالستشعارعلمويعرف
دوناألرضاألرضيةوالظواهراألجسامعنالمعلوماتلجمعتستخدم

.بعيدةأوقريبةتكونقدمسافاتمنوذلكمالمسـتها،

اتعملييتضمنبعدعناالستشعارمفهومأنالقوليمكنالتعريفهذامن
geomagneticاألرضيةوالمغناطيسيةsonarالصدىبقياساألرضيةالمعلوماتجمع

seismic(السزمية)الزلزاليةالصوتيةواألمواج soundingالطبيوالتصويرmedical

imaging.

اهذمفهومأنعلىيدلبعدعناالستشعارعنوانتحتكتبمامعظمولكن
.السابقالتعريففيوردمماتحديداوأكثراتساعاأقلالعلم



معجبعملياتيعنىعلمأنهالواقعفييدلبعدعناالستشعارعنكتبما
يرتصوأجهزةباستخداماألرضيةوالمناطقوالمعالماألجسامعنالمعلومات

sensorsالمنعكسةالكهرومغناطيسيةاألشعةتسجلreflectedالمنبعثةأوemittedأو
األقمارعلىأوالطائراتعلىغالباوتحملمنهاbackscattered(المرتدة)العائدة

.الصناعية

يفرئيسبشكلتتمثلمرئيةمعلوماتبعدعناالستشعارأجهزةتعطي
digital(مرئيات)الرقميةالصورأوphotographsالفوتوغرافيةالصور images.

معالجةبعملياتأيضاالعلمهذاويهتمprocessingوتفسيرinterpretationوتحليلanalysis

افياالجغرمثلالمختلفةالمعرفةفروعفيلالستخدامجاهزةلتكونالصور
والغاباتوالزراعةالمدنيةوالهندسةالجويةاألرصادوعلوموالجيولوجيا
.وغيرهاواآلثاروالمياهوالتخطيط

ويرتصعلمبأنهمعانيهبأبسطبعدعناالستشعارتعريفيمكنوعليه
وذلكفضائيةأوجويةغالباتكونplatformsمنصاتمناألرضيةالظواهر
رافيةفوتوغصورالتعطيالكهرومغناطيسياإلشعاعتسجلأجهزةباستخدام

photographs(مرئيات)رقميةصوراأوimagesفروعبعضفيتستخدموالتي
.المعرفة



مشكلة تعريب مصطلحات االستشعار عن 
عد
ُ
ب

 للغة ، وقد كتب باعلم حديث نسبيا وغني بالمصطلحات العلميةاالستشعار عن بُعد

.اإلنجليزية ألنه نشأ في الدول المتقدمة خاصة الدول الغربية

 عند رئيسة المراجع الولذا فإن الدراسات السابقة لهذا العلم المكتوبة باللغة اإلنجليزية تعد

.كتابة األبحاث والكتب باللغة العربية

هام عند يعد البحث عن مصطلحات عربية تقابل بشكل دقيق المصطلحات االنجليزية هدف

توى على مسعدم وجود أو عدم نشاط لجان متخصصة ولكن . نقل العلوم إلى اللغة العربية

رك الوطن العربي تقوم بإعداد وتحديث معاجم وقواميس المصطلحات العلمية أدى إلى ت

؛ وال شك أن األفراد مهما بذلوا من جهد ومهما قضوا من وقت لالجتهادات الفرديةالمجال 

ومهما حاولوا التجرد لن تكون ترجمتهم للمصطلحات إال انعكاس لقدراتهم اللغوية 

.والعلمية ولتفكيرهم الخاص ولتفضيلهم الشخصي ولنزعاتهم اإلقليمية

المصطلحات ونتيجة لذلك توجد مشكلة يجب التنبيه إليها والتي تتمثل في أن ترجمة بعض

.العلمية إلى العربية غير موحدة في ما كتب عن هذا العلم باللغة العربية

 عند القارئ خاصةلبس وربكةعدم توحيد ترجمة المصطلحات يؤدي غالبا إلى حدوث

من طالب المرحلة الجامعية وطالب الدراسات العليا وذلك ألنهم في الغالب غير متمكنين

.معرفة المصطلحات باللغة اإلنجليزية

 ويمكن إدراك حجم المشكلة بإعطاء ثالثة أمثلة فقط تتمثل في ترجمة مصطلحband

.  ربيةفي كتب االستشعار عن بُعد المكتوبة باللغة العspatial resolutionومصطلح imageومصطلح 



مصطلحيعّرفbandيالكهرومغناطيسالطيفمنجزءبأنهبُعدعناالستشعارفي

هذارجمويت.ضيقاأوواسعابينهماالمدىيكونوقدمحددينبطولينموجتينبينيمتد

(1983البنا،)"مجال"أو(م1986العنقري)"نطاق"أنهعلىالعربيةإلىالمصطلح

أبو)"حزمة"أو(م1992عبدالهادي)"قناة"أو(م1985وآخرونسلوم)"موجة"أو

.(م2011الحسنم؛1993ريشة

بمصطلحيقصدimageشكلعلىاألصلفيتصورالتيالصوربُعدعناالستشعارفي

قريالعن)"منظر"منهاترجمةمنبأكثرالعربيةإلىالمصطلحهذاترجموقد.رقميةقيم

وآخرونالسعدوني)"خيالة"ومنها(م1992الصالح)"مرئية"ومنها(م1986

ومنها(م1986بعدعنلالستشعارالوطنيالمركز)"مرئيتمثيل"ومنها(م1995

.(م2011الحسن)"رقميةصورة"ومنها(م2003الداغستاني)"بيان"

،مصطلحيستخدموأخيراspatial resolutionعناالستشعارجهازقدرةعنللتعبير

مييزهاوترؤيتهالتكونالصورةعلىاألرضيةوالظواهراألجسامتفاصيلإظهارعلىبُعد

عنتشعاراالسأدبياتفيوردحيثالمصطلحهذاتعريبعلىأيضايتفقولم.ممكنا  أمرا  

ومنها(م1986العنقري)"المكانيالتحلل"منهاترجمةمنبأكثرالعربيةباللغةبُعد

ومنها(م1994خاروف)"ارضيميز"ومنها(م1992الصالح)"المكانيالوضوح"

وآخرونالسعدوني)"التمييزدقة"ومنها(م1992عبدالهادي)"الفضائيةالدقة"

درجة"أو"التفريققوة"ومنها(م2003الداغستاني)"التفريققدرة"ومنها(م1995

.(م2011الحسن)"المكانيالتمييز"ومنها(م2005عبدالاله)"األرضيالوضوح



الجغرافيا واالستشعار عن بُعد

الحقيقة  
featuresوالمعالمobjectsاألجسامجميعأنه  ومعرفتها إدراكها يجبالت 

  األرضيةareasوالمناطق
عد عناالستشعار صورةعىلتظهر الت 

ُ
ها ب ها وصكبير سواءغير

  توجد ألنها جغرافيةظواهر تعداإلنسانبأنشطةمرتبطةأو طبيعيةكانت
 
مواقعف

لها أنكما ،(الجغرافيةاإلحداثيات)عرضودوائر طولبخطوطمحددةجغرافية
افةوالمساالتجاهالرئيسيةبالدرجةيحددها البعضبعضها معمكانيةعالقات
.البحرسطحعنواالرتفاع

 يةالطبيعيةالجغرافيةالظواهر بدراسةيهتمعلمفالجغرافيا توزيعها صةخاوالبشر
اإلنسانوتأثير ضبععىلبعضها وتأثير المكانيةوعالقاتها تكوينها وعملياتوطبيعتها 

ها عليها  اتها اإلنسانعىلوتأثير .والبطيئةالشيعةوتغير
غرافياالجفروعتعددتفقداألرضسطحعىلمتنوعةالجغرافيةالظواهر أنوحيث

يةأو الطبيعيةسواءالتخصصية   منها،البشر
والمناخلوجيا الجيومورفو تتضمنوالت 

بةوجغرافيةالمياهوجغرافية جغرافيةو العمرانوجغرافيةالحيويةوالجغرافيا الي 
النقلافيةوجغر السياسيةوالجغرافيا الزراعيةوالجغرافيا الصناعةوجغرافيةالسكان
ها .وغير

 وهذا  
  الحدود وواسعشاملبأنهيتصفعلمالجغرافيا أنيعت 

 
سهنفالوقتوف

  الشموليةبالنظرةيهتمونالجغرافيير  فجميع.تخصص  
 
ولكناإلقليميةالجغرافيا ف

  منهمواحد كليتخصص
 
هتر مجالهو يكونالجغرافيا فروعمنمعير  فرعف كير 

  
.والتدريس  البحت 



 ،المقابللللل  
 
  يجللللب إدراكهللللا ومعرفتهللللا ف

دراسللللة ه  أنالحقيقللللة األخللللري الللللت 
الظلللللللللللواهر الجغرافيلللللللللللة علللللللللللىل سلللللللللللطح األرض مجلللللللللللال اهتملللللللللللام ك لللللللللللير ملللللللللللن 

  بعلللض فلللروع العللللوم الطبيعيلللة والعللللوم الهند
 
سلللية وعللللوم المتخصصلللير  ف

األحيلللللللللللاء والعللللللللللللوم الزراعيلللللللللللة والعللللللللللللوم االقتصلللللللللللادية واإلداريلللللللللللة والعللللللللللللوم 
.االجتماعية والعلوم الصحية

 علللللوم المعلومللللات الجغرافيللللة بعللللضللللليا هللللذا فقلللل  بللللل إنGeographic

Information Sciencesاطلللله تقليللللديا مللللرتب  بالهندسللللة المدنيللللة أكللللي  مللللن ارتب
وعللللللم المسلللللاحة التصلللللويرية Surveyingم لللللل عللللللم المسلللللاحة بالجغرافيللللا 

Photogrammetry.
 تتضللللللمن ععلللللللوم المعلومللللللات الجغرافيللللللة وتجللللللب اإلشللللللارة إ  أن  

لللللللم الللللللت 
وعلم المسلاحة التصلويرية Surveyingوعلم المساحة Cartographyالخرائ  

Photogrammetry وعلللللم االستشللللعار عللللن بعللللدRemote Sensing وعلللللم نظللللم
  GISالمعلومات الجغرافية 

 
تعلت  بالدرجلة GPSوعللم نظلم التحديلد المكلا 

لبيانللللات الرئيسللللية بجمللللع وتنظلللليم وعللللرض وتم يللللل وتحليللللل المعلومللللات وا
.الجغرافية الكمية والنوعية

تهلللللتم وعليلللله فللللصن المتخصصللللير  فيهللللا ياتملللللون إ  العلللللوم المختلفللللة ا  
لللللت 

   لللللللللللير  . بدراسللللللللللة الظلللللللللللواهر الجغرافيلللللللللللة
وال شلللللللللللم أن االهتملللللللللللام المشلللللللللللي 

  فللروع المعرفللة المختلفللة يللدل عللىل 
 
 للير  لتكاملللالتللداخل واالمتخصصللير  ف



ة عللد ارتباطللا وثيقللا بعلللوم ك للير
ُ
  الواقللع يللرتب  علللم االستشللعار عللن ب

 
؛ فهللو ف

  الوقت نفسه يعتمد 
 
.علوم أخرييخدمعىل بعض العلوم وف

علد غالبل
ُ
  االستشعار عن ب

 
يجمعلون  لير  ا ولهذا السبب فأن المتخصصير  ف

  
  أحد العلوم األخري الت 

 
  هذا العلم والتخصص ف

 
هلذا خلدمتالتخصص ف

.منهتستفيد العلم أو 
يللللللة وال شللللللم أن هللللللذه الحقيقللللللة أدت إ  تنللللللوع واخللللللتال  الخلفيللللللات العلم

عد
ُ
  االستشعار عن ب

 
.للمتخصصير  ف

 علد
ُ
  االستشعار عن ب

 
اللذين يكلون فمن جهة، ياتم  معظم المتخصصير  ف

ياء وعلوم ال هم عىل عملية جمع البيانات إ  علوم الفير  .هندسةتركير 
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نظام االستشعار عن بعد
يمكننن الحصننول علننى صننورة ذهنيننة مبسننطة عننن 
علننننم االستشننننعار عننننن بعنننند للمننننوارد ا رضننننية 

فهننو. باسننتعراس سننريع وشننامل لمكونننات نظامننه
همننا فنني الواقننع يتكننون مننن عمليتننين رئيسننيتين

،  وعمليننننة Data Acquisitionجمننننع البيانننننات عمليننننة 
وتشنننتمل هاتنننان . Data Analysisتحلينننل البياننننات

:العمليتان على العناصر الرئيسة التالية
(.  الطاقة)مصادر اإلشعاع الكهرومغناطيسي -1

تنننن ثير مننننواد الغننننالف الجننننوي علننننى ا شننننعة -2
.الكهرومغناطيسية

تننننن ثير منننننواد سنننننطح ا رس علنننننى ا شنننننعة 3-
.الكهرومغناطيسية

.أجهزة االستشعار ووسائل حملها-4

.مخرجات أجهزة االستشعار عن بعد-5

ار عنن معالجة وتفسير وتحليل صنور االستشنع-6
.بعد

المسنننتخدمون فننني فنننروع المعرفنننة المختلفنننة-7
.(تطبيقات االستشعار عن بعد)



بأنهاالكهرومغناطيسيةاألشعةتعريفيمكن

1010×3)الضوءبسرعةتسيرطاقة

.األطوالمختلفةموجاتفي(ث/سم

لشكعلىالكهرومغناطيسيةاألشعةتحدث

ترددهايتناقصمختلفةبأطوالموجات

.الموجهطولبزيادة

قوةمجالمنموجاتهامنموجةكلتتكون

مغناطيسيقوةومجال،(رأسي)كهربائي

.بعضعلىبعضهماعموديان(أفقي)

الطيففيالموجاتوتصنف

تنطاقاإلىأطوالهاحسبالكهرومغناطيسي

BandsالكونيةاألشعةمنابتداءCosmic Rays

نوالتلفــزيوالراديوموجاتإلىالقصيرة

.الشكلفيكماالطويلة

مصادر األشعة الكهرومغناطيسية ( 1
(الطاقة)



النطاقBandبينيمتدالكهرومغناطيسيالطيفمنمحددجزءهو
.ضيقايكونأوواسعايكونوقدمعينة،بأطوالموجتين

نطاقيسمىميكرومتر0,7-0,4منالممتداألشعةنطاقمثال
يسمىميكرومتر0,6-0,5منالممتدوالنطاقالمرئيةاألشعة
.وهكذاالخضراءاألشعةنطاق

عاراالستشأجهزةتسجلهاالتيالكهرومغناطيسيةاألشعةمصادر
تتحاألشعةأوالشمسأشعةمثلطبيعيةتكونأنإمابُعدعن

عملمنتكونأنأواألرض،منالمنبعثةالحراريةالحمراء
.الرادارأشعةمثل(صناعية)اإلنسان



تها ينبعث االشعاع الكهرومغناطيسي من جميع المواد التي تزيد درجة حرار
درجة مئوية تحت 273أي Kelvinصفر كلفن )Absolute Zeroعلى  الصفر المطلق 

(.الصفر

ادةولكن كمية اإلشعاع المنبعث وطول موجاته تعتمد على حرارة وطبيعة الم.

بزيادة درجة حرارة المادة تزداد كمية الطاقة المنبعثة منها وخصوصا في
.الموجات القصيرة

 5727/ كلفن6000)فمثال الطاقة المنبعثة من األجسام الحارة مثل الشمس
ل تكون عالية، بينما  تكون منخفضة من األجسام الباردة مث( درجة مئوية

(.درجة مئوية27/ كلفن300)األرض 

جات باإلضافة الى ذلك فان معظم الطاقة المنبعثة من الشمس تكون في المو
القصيرة على عكس الطاقة المنبعثة من األرض التي تكون في الموجات

.الطويلة



تأثير المواد على االشعاع الكهرومغناطيسي

االشعاععلىاألرضسطحوموادالجويالغالفموادتؤثر
نعاالستشعارجهازيصلأنالىمصدرهمنرحلتهأثناءالكهرومغناطيسي

.بعد

ينفذقدالكهرومغناطيسيفاإلشعاعTransmittedتمتصهأوالموادخاللAbsorbedأو
.امتصاصهبعدRe-radiatedاشعاعهتعيداوScatteredتشتتهأوReflectedتعكسه

ألصـلياالكهرومغناطيسياإلشعاعطبيعةفيتغييرالعملياتهذهعنينتج
.(موجتهوطولكميتهمثل)

عاعاإلشعلىالجويالغالفتأثيرعلىالتعرفالضـروريمنفانهوعليه
لجمعاستخدامهايمكنالتيالموجاتيحددذلكألنالكهرومغناطيسي

.بعدعناالستشعارأجهزةباستخدامالظواهرعنالمعلومات

سيرتفألنعليهاألرضسطحموادتأثيرعلىالتعرفأيضاالضروريومن
.ذلكيتطلببعدعناالستشعارصور



 ،يحتوي الغالف الجوي على غازات كثيرة من أهمها األوكسجين

يحتوي وباإلضافة إلى ذلك. والنيتروجين، واألوزون، وثاني أكسـيد الكربون

.  على جزيئات بخار الماء والغبار والدخان

 تؤثر جزيئات مواد الغالف الجوي على بعض موجات األشعة

تها الكهرومغناطيسية أثناء مرورها في الغالف الجوي، فتؤدي إلى تشتي

scattering أو امتصاصهاabsorption.

 اوي في عملية تؤدي إلى انعكاس انتشاري لألشعة بالتس( التبعثر)التشتت

.جميع االتجاهات بسبب مواد الغالف الجوي

جاتها تختلف درجة تشـتت األشعة الكهرومغناطيسية تبعا الختالف طول مو

.حيث أن معدل التشـتت يتناقص بزيادة طول موجة األشعة

ة موجات تؤثر عملية التشتت بشكل رئيسي في موجات األشـعة المرئية خاص

ة األشعة الزرقاء، وعليه فان زرقة السماء ناتجة عن تشتت معظم األشع

.الزرقاء

ةتأثير مواد الغالف الجوي على األشعة الكهرومغناطيسي( 2



االمتصاصabsorptionجزءفقدانالىتؤديعمليةالجويالغالففي
ويالجالغال مواد بعضجزيئاتأنحيثالكهرومغناطيسياالشعاعمن

.معينةلموجاتالكهرومغناطيسيةاألشعةتمتص

اتالغازأهمواألوكسـجينواألوزونالكربونأكسـيدوثانيالماءبخاريعـد
.الكهرومغناطيسيةاألشعةتمتصالتي

ميكرومتر0.3منأقلالموجيطولهاالتيالموجاتالمثال،سبيلفعلى
فيالموجودةاألوزونغازطبقةتمتصها(البنفسجيةفوقاألشـعة)

عنأطوالهاتقلالتيالموجاتوكذلكالجوي،الغالفمنالعلياالطبقات
.السحبفيالماءجزيئاتوتشـتتهاتمتصهامم3



وبسبب عمليتي التشتت واالمتصاص في الغالف الجوي فان جزءا من

لتالي األشعة الكهرومغناطيسية ال تسمح له مواد الغالف الجوي بالعبور وبا

.ال يمكن استخدامها في االستشعار عن بُعد

رها نطاقات األشعة الكهرومغناطيسية التي تسمح مواد الغالف الجوي بمرو

وهي التي يمكن استخدامها لجمع Atmospheric Windowsتسمى بنوافذ الغالف الجوي 

.المعلومات عن الظواهر بواسطة أجهزة االستشعار عن بُعد

 األشعة تحت الحمراء القريبة وموجات األشـعة المرئيةتعد موجات

أشعة الرادار وموجات األشعة تحت الحمراء الحراريةوموجات والمتوسطة

عن هي أفضل الموجات لجمع المعلومات بتقنية االستشعار( الميكروويف)

وير مع مالحظة أن تشتت األشعة الزرقاء يحد من استخدامها في التص. بُعد

.من الفضاء

نوافذ الغالف الجوي


