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 :Remote Sensing بعد عن االستشعار -عاشرا 
 :نبذة تاريخية عن علم االستشعار عن بعد 

م، حين قام 1783يرجع تاريخ االستشعار عن بعد بأسلوب التصوير من ارتفاعات كبيرة إلى عام 
فرنسيان برحلة استغرقت نصف ساعة بالبالون حول باريس، وبدأت التطبيقات، في أول األمر، بصورة 

صور محدودة بالمالحظة فقط، وأصبحت المنصات الجوية ذات أهمية كبيرة، حينما اكتشفت معالجات ال
الضوئية، على أساس وجود مركبات كيماوية معينة كبيرة ذات حساسية للضوء. وهناك قصة تتعلق ببداية 

م، عندما ادعى رائد 1963االهتمام بهذه التقنية تقول: إن أصل تقنية االستشعار عن بعد يرجع إلى عام 
لمركبة الفضائية  ميركوري أن الفضاء األمريكي، " جوردون كوبر " ، أنه استطاع من نافذة كبسولته في ا

يميز الطرق والمباني على سطح األرض ولم يأخذ العلماء تقريره، في ذلك الوقت، على محمل الجد، وربما 
ظن الكثيرون أنه تعرض لهلوسات فضائية، ولكن عندما تأكدت مشاهداته من تقارير رواد آخرين، وبفحص 

نبه العلماء إلى أنهم أمام ظاهرة يمكن االستفادة منها، الصور التي أظهرت تفاصيل دقيقة لسطح األرض، ت
م أطلق أول قمر صناعي 1972وبدأ التفكير في وضع هذا االكتشاف موضع التطبيق العملي. وفي عام 

لدراسة الكرة األرضية ومالحظاتها، كان ذلك إيذانًا بميالد علم جديد، هو علم االستشعار عن بعد، الذي 
الحاسب اآللي، وتعدد أنواع األقمار الصناعية، حتى أنشئت أخيرًا درجاته العلمية أخذ يتطور بتقدم علم 

دارة البيئة  المتخصصة. هذا وتشير مقارنة االستشعار عن بعد بالنظم التقليدية لحصر الثروات الطبيعية وا 
اته مع الزمن، ألغراض التنمية المستديمة إلى تفوق االستشعار عن بعد على هذه النظم، وذلك لتكرار معلوم

لى رخص تكاليفه بالنسبة لكبر المساحات التي تغطيها بياناته. ويهتم علم االستشعار عن بعد بتطوير  وا 
وسائل التصوير والقياس واستخدام التقنية لتحليل وتفسير الظواهر للحصول على معلومات مفيدة كانت أول 

بتكار األقمار الصناعية تطور إلى التصوير تقنية لالستشعار عن بعد هي التصوير من الطائرات، وبعد ا
من الفضاء ، ثم التصوير بالرادار. تستخدم األشعة الكهرومغناطيسية في االستشعار عن بعد ، فعندما 
تسقط هذه الطاقة على جسم ما فهي تتفاعل معه ، يمتص جزء منها و ينعكس جزء آخر. الطاقة المنعكسة 

ن الجسم وهي التي تستقبلها أجهزة االستشعار عن بعد. واحيانا يكون هي التي تستخدم الستكشاف أو استبيا
 الجسم نفسه مصدرا لإلشعاع الكهرومغناطيسي بحسب خواصه ودرجة حرارته.    
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  تعريف االستشعار عن بعد التعريف بمفهومRemote Sensing: 
هناك تعاريف عّدة لمصطططلح االسططتشططعار عن بمعد، جميعها تدور حول مفهوم أسططاسططي، وهو جمع 

الططذي يعرف علم  تعريف جيمس كاامباا المعلومططات والبيططانططات من مسططططططططططططططططافططة  بعططد . ومن هططذه التعططاريف 
االسطتشطعار عن بعد على أنه علم اسطتخالص المعلومات والبيانات عن سططح األرض والمسططحات المائية 

خدام صطططورة ملتقطة من أعلى، بواسططططة تسطططجيل األشطططعة الكهرومغناطيسطططية المنعكسطططة أو المنبعثة من باسطططت
عدد غير قليل من العلماء بضططططططططططرورة اسططططططططططتخدام الصططططططططططور الجوية الرقمية والمرئية  وتنبأ سطططططططططططح األرض. 

الت الفضطططططططائية، وذلك لما يليه من أحدا  سطططططططتزود البشطططططططرية بأداة لدراسطططططططة أشطططططططكال سططططططططح األرض، واحتما
المالحظات الجوية. وقد ارتبط ذلك بالتطور التكنولوجي في تسطططططططططططجيل البيانات ونظم معالجتها، ووسطططططططططططائل 
النقل الجوي. وقد بدأت التطبيقات في أول األمر بصططططططورة محدودة، بالمالحظة البصططططططرية فقط، وأصططططططبحت 

أساس وجود مركبات المنصات الجوية ذات أهمية كبيرة، حينما اكتشفت معالجات الصور الضوئية، على 
 كيميائية معينة ذات حساسية للضوء.                      

فعلم االستشعار عن بعد يهتم بمعرفة ماهية األجسام دون تماس فيزيائي أو كيميائي مباشر مع هذه       
ق األجسططططططططام ومن أهم وأكثر تطبيقاته في الوقت الحالي هو الصططططططططور الفضططططططططائية التي يتم التقاطها عن طري

  أو الصططور الجوية "باسططتخدام الطائرات" يتم معالجة هذه الصططور باسططتخدام األقمار االصطناعية  السوات 
عن بعد هو تمكين الهيئات المسططططئولة عن التخطيط في  الهدف األول لالسااتشااعاربرامج معالجة خاصططططة. 

وأدق وأقل تكلفة من دولة ما من إدارة مواردها الطبيعية واسطططططططططتخدامها بشطططططططططكل فعال، فهي وسطططططططططيلة أسطططططططططرع 
األسطططططاليب التقليدية المعتمدة حاليًا، فاالسطططططتشطططططعار عن بعد يمكن من جمع المعلومات وتحليلها وتصطططططنيفها، 
وتقديم الخدمات لمسططططتخدم هذه المعلومات، بما في ذلك إعداد ملفات للصططططور، كصططططور األقمار الصططططناعية 

 ستخدام األمثل للموارد االقتصادية. المختلفة، والصور الجوية، وتقديم المساعدات الممكنة لال

إذا كانت االتصطططططاالت الفضطططططائية عن طريق األقمار الصطططططناعية هي أكثر التطبيقات الفضطططططائية إنجازًا      
على أرض الواقع، فإن االسطططتشطططعار عن بعد، هو أكبر التطبيقات وعدًا، وأحفلها باآلمال لمسطططتقبل البشطططرية 

ذا كان اإلنسطططططان قد اسطططططتطاع عن طر  يق الخروج إلى الفضطططططاء أن يطل على الكرة األرضطططططية، التي عا  وا 
ا وجغرافيتها، قاراتها مالصطططططططقًا لسططططططططحها ماليين السطططططططنين، وأن يتفرس في مالمحها وأبعادها، تضطططططططاريسطططططططه

  .ومحيطاتها
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فإن ما تعد به تقنيات االستشعار عن بعد ليس أقل من تمكين اإلنسان من أن يتحسس سطح هذا 
 فيه عن الثروات الكامنة، وليعيد تشكيله ليناسب احتياجاتهالكوكب، ليبح  

 بعد عن االستشعار عملية ( توضح16شك  )

 

 

 

 

 

 

 

                                   المجاالت الجغرافية التي أسهمت فيها وسائ  االستشعار عن بعد:  ومن 

الكشف عن النفط، المياه، المعادن، الفلزات، الفوالق، متابعة التشوهات الجيولوجية وغيرها من  -1
 الدراسات الجيولوجية.                                                         

مراقبة التوزيع المجالي للظاهرات األرضية في إطار واسع ومن موقع مراقبة عال في إطار ال يمكن  -2
 مشاهدته بنفس الوضوح والشمولية من خالل المراقبة األرضية.              

دراسة الظاهرات المتغيرة مثل الفيضانات و حركة المرور، هذه الظاهرات تصعب مراقبتها مباشرة  -3
 ين البشرية نظرا لتغيرها السريع، وتسجيلها في صورة جوية يساعد على إمكانية دراستها.    بالع
التسجيل الدائم للظاهرات، بحي  يمكن دراستها في أي وقت فيما بعد. وهذا يسمح بإجراء المقارنات  -4

بمعرفة طبيعة الزمنية عن طريق دراسة مجموعة صور التقطت في أوقات مختلفة لنفس المكان، كما يسمح 
 تغير الذي يطرأ على مكان ما. ال
 

http://knol.google.com/k/-/-/6stagjfz8lp3/wqwr8p/optical.gif
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تسجيل بيانات ال تستطيع العين المجردة أن تراها، فالعين البشرية حساسة لألشعة المرئية الواقعة بين  -5 
  ميكرومتر، والصور الفضائية يمكنها أن تعطي معلومات إضافية عن االستشعار في النطاق 4-7 

جية واألشعة ما تحت   ميكرومتر والذي يشمل إضافة إلى األشعة الضوئية، األشعة فوق البنفس9-3بين 
 الحمراء. 

 إجراء قياسات سريعة ودقيقة إلى حد كبير للمسافات واالتجاهات والمساحات واالرتفاعات واالنحدارات.   -6
الدراسات التطبيقية في فروع الجغرافيا المختلفة مثل دراسات المدن والزراعة والمناخ والجيومورفولوجيا  -7

     .وغيرها.   
ائط وتحديثها في وقت سريع وبدقة لم تكن تتوفر في الطرق التقليدية التي كانت سائدة من إنتاج الخر  -8

قبل. إن سجالت االستشعار عن بعد تبقى كوثائق مكانية تاريخية يمكن استخدامها بعد عدة سنوات ألغراض 
 مختلفة،كأن نستعملها في الدراسات المقارنة أو التحقق من ظاهرة معينة ومتابعتها.  

تجاوز الحدود السياسية والعوائق الجغرافية، مما يتيح التعامل مع العالم بوصفه وحدة بيئية وجغرافية  -9
 ممتدة.
عدم تأثر النظام بالتقلبات الجوية، نظراً لعدم اعتماده على محطات رصد مأهولة، والقدرة على اختراق  -10

لمناخية غير المواتية، كالمنطقة القطبية الغالف الجوي وكذلك إمكانية تطبيق التقنية على المناطق ا
  والصحراء الكبرى.
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