
 1محاظرة 
 مبادئ التحسس النائي

ويعبر عنها  Remote sensingمصطلح التحسس النائي وكما يسمى باالستشعار عن بعد هو ترجمة شبه حرفية للعبارة االنكليزية  إن
 .Earth Observationيسمى  وأحيانا Fernerkundung وباأللمانية Teledetection بالفرنسية

نذ استيطانه م اإلنسانانه ليس بالجديد فلقد شعر  إالالتحسس النائي رغم كونه مفهوما حديثا بدأ في السبعينات من القرن الماضي  إن
لحيوانات على صيد ا يقتاتالكهف حيث كان  إنسان، ومن مشاهد ذلك ماسمعناه عن األشياءاستكشاف مايحيط به من  إلىبالحاجة  األرض

ن يراقب حركة الحيوانات بما يملك من وسائل حسية من نظر وسمع وشم فقد كان يتسلق الصخور الشاهقة لكي لكي تكون غذاء له فقد كا
ين األهداف التفرقة بيتسنى له رؤية الحيوانات لكن الرؤية وتمييز األشياء تنخفض حيث يمكن رؤية اكبر مساحة ممكنة لكن أمكانية 

 . األرضية تقل وبذلك يصعب عليه التمييز بين حيوان وآخر مع تباعد المسافة 

ربية المسلمة ة العءوتلك القصة المشهورة للمر  اإلسالميخ يالتار  أوائل إلىفي مجال التحسس النائي ترجع  اإلنسانيةتطلعات  إن 
م حيث كان 0691مرة عام  ألولاستخدم لفظ التحسس النائي . وبذلك أيامفة ثالث من مسا األعداءزرقاء اليمامة التي كانت ترى جيوش 

الجوي العمود الفقري لوالدة علم التحسس النائي وذلك بسبب توفره وتكامله الهندسي واستعماالته المتعددة وتكلفته  التصوير الفوتوغرافي
تعلقة بالرصد الجوي ثم ات ورقية للحصول على البيانات الماد وطائر حيث استخدم منطم 0481القليلة حيث بدأ التصوير الجوي منذ عام 

م وبذلك لفت التصوير بالطائرة انتباه العسكريين من اجل استخدامها في عمليات االستطالع الجوي 0616تبعها التصوير بالطائرة عام 
 التصوير الجوي وضمن مجاالت طيفية متعددة ضمن مايعرف أجهزةوطورت تكنولوجيا الحرب العالمية الثانية  األولىخالل الحرب العالمية 

غير المرئية من هذا الطيف. وبناءا على ذلك كانت الحرب العالمية الثانية خير  األجزاءبالطيف الكهرومغناطيسي حتى يتسنى تسجيل 
وير بانورامية تص آلة أولات تم صنع التصوير. وفي بداية الخمسين آالتدليل واكبر الدوافع على تطور منظومة التصوير الجوي وتطور 
وبذلك  األرضية األهدافوذلك للتمييز بين  األطيافتصوير متعددة  آلةالستخدامها في الفضاء وفي بداية الستينات بدأ االهتمام بصنع 

إن أول  .ومحاضرنا الي حأصبوالذي  آنذاكذلك على مستقبلنا  أهميةلم يدرك مرة في تاريخه الفضاء الخارجي  أول اإلنسانوعندما اقتحم 
لتغطي جزء من شمال أفريقا حيث بلغت عدد  0691التقطت بواسطة كاميرا محمولة على متن القمر ميركوري عام  األرضصورة لسطح 

   صورة....   .   0011 0691عام  Geminiصورة بينما بلغت عدد الصور التي التقطت بالقمر  96الصور 

أو الكشففففف عن بعد، أو االكتشففففافات عن بعد، كلاها عبارات تطلق على العلم والتقنية التي  :Remote Sensing االستتتترتتت ار    ب د
تجمع المعطيات والمعلومات المأخوذة عن بعد وتفسفرها باستخدام طرق متعددة، للنظر وللدراسة لظواهر أو ألهداف معينة، من مسافات 

و األهداف أو مالمسفتها، ويكون ذلك تحت ظروف ال يمكن للعين البشرية أن تصل بعيدة، دون الحاجة إلى االقتراب من هذه الظواهر أ
ُتعد حواس البصففففر والسففففمع والشففففم في اإلنسففففان من وسففففائل االسففففتشففففعار عن بعد، باسففففتخدام أجهزة ، سففففواء كان ذلك نهارا  أو ليال . إليها

 مصفدرها. وال تسفتطيع عين اإلنسان أن ترى األشياء إال عند طبيعية تتلقى الموجات الضفوئية أو الصفوتية، أو جزيئات مواد كيماوية من
وجود موجات ضوئية في أطوال معينة تنعكس من هذه األجسام، أو إذا أصبحت هذه األجسام ذاتها مشعة في المجاالت الضوئية، التي 

ن و تمكين الهيئات المسففففئولة علالسففففتشففففعار عن بعد ه االسففففاسففففية ف اهدنطاق قدرات حسففففاسففففية العين البشففففرية لذلك فان االتدخل في 
التخطيط في دولة ما من إدارة مواردها الطبيعية واسففففففتخدامها بشففففففكل فعال، فهي وسففففففيلة أسففففففرع وأدق وأقل تكلفة من األسففففففاليب التقليدية 

مات، بما في و المعتمدة حاليا ، فاالسفففتشفففعار عن بعد يمكن من جمع المعلومات وتحليلها وتصفففنيفها، وتقديم الخدمات لمسفففتخدم هذه المعل
ذلك إعداد ملفات للصفففور، كصفففور األقمار الصفففناعية المختلفة، والصفففور الجوية، وتقديم المسفففاعدات الممكنة لالسفففتخدام األمثل للموارد 
ذا كانت االتصففاالت الفضففائية عن طريق األقمار الصففناعية هي أكثر التطبيقات الفضففائية إنجازا  على أرض الواقع، ف ن  االقتصففادية. واا

ذا كان اإلنسففان قد اسففتطاع عن طريق الخرو  إ، و سففتشففعار عن بعد، هو أكبر التطبيقات وعدا ، وأحفلها بالمال لمسففتقبل البشففريةاال لى اا
الفضفففففاء أن يطل على الكرة األرضفففففية، التي عاش مالصفففففقا  لسفففففطحها ماليين السفففففنين، وأن يتفرس في مالمحها وأبعادها، تضفففففاريسفففففها 



طاتها، ف ن ما تعد به تقنيات االسففففففتشففففففعار عن بعد ليس أقل من تمكين اإلنسففففففان من أن يتحسففففففس سفففففففطح هذا وجغرافيتها، قاراتها ومحي
الكوكب، ليبحث فيه عن الثروات الكامنة، وليعيد تشففففكيله ليناسففففب احتياجاته. ويرجع تاريخ االسففففتشففففعار عن بعد بأسففففلوب التصففففوير من 

لة اسففففففتغرقت نصففففففف سففففففاعة بالبالون حول باريس، وبدأت التطبيقات، في أول م، حين قام فرنسففففففيان برح0849ارتفاعات كبيرة إلى عام 
األمر بصففورة محدودة بالمالحظة فقط، وأصففبحت المنصففات الجوية ذات أهمية كبيرة، حينما اكتشفففت معالجات الصففور الضففوئية، على 

تقنية  الهتمام بهذه التقنية تقول: إن أصفففلأسفففاس وجود مركبات كيماوية معينة كبيرة ذات حسفففاسفففية للضفففوء. وهناك قصفففة تتعلق ببداية ا
م، عندما ادعى رائد الفضفففاء األمريكي، رجوردون كوبرر، أنه اسفففتطاع من نافذة كبسفففولته في 0699االسفففتشفففعار عن بعد يرجع إلى عام 

ذلك الوقت، على  أن يميز الطرق والمباني على سففففففففطح األرض. ولم يأخذ العلماء تقريره، في Mercuryالمركبة الفضففففففففائية رميركورير 
محمل الجد، وربما ظن الكثيرون أنه تعرض لهلوسففات فضففائية، ولكن عندما تأكدت مشففاهداته من تقارير رواد آخرين، وبفحر الصففور 
التي أظهرت تفاصفففففففففففيل دقيقة لسفففففففففففطح األرض، تنبه العلماء إلى أنهم أمام ظاهرة يمكن االسفففففففففففتفادة منها، وبدأ التفكير في وضفففففففففففع هذا 

م أطلق أول قمر صناعي لدراسة الكرة األرضية ومالحظاتها، كان ذلك إيذانا  بميالد 0681ع التطبيق العملي. وفي عام االكتشاف موض
علم جديد، هو علم االسفتشففعار عن بعد، الذي أخذ يتطور بتقدم علم الحاسفب اللي، وتعدد أنواع األقمار الصففناعية، حتى أنشففئت أخيرا  

دارة البيئة ألغراض  هذا درجاته العلمية المتخصففففصفففففة. وتشفففففير مقارنة االسففففتشفففففعار عن بعد بالنظم التقليدية لحصفففففر الثروات الطبيعية واا
لى رخر تكاليفه بالنسفففففبة لكبر  التنمية المسفففففتديمة إلى تفوق االسفففففتشفففففعار عن بعد على هذه النظم، وذلك لتكرار معلوماته مع الزمن، واا

سففتشففعار عن بعد في اسففتكشففاف الموارد ورصففدها وتسففجيلها، من ماء، ومعادن، وغطاء تتركز أهمية االتغطيها بياناته. المسففاحات التي 
، وتسجيل التغيرات التي تطرأ على هذه الموارد، سواء كان هذا التغير ناتجا  عن ) من خالل اجهزة الرادار(نباتي، وتربة، وما تحت التربة

بالتغيرات، خاصفففففففففة تلك التغيرات ذات التأثير السفففففففففلبي، مثل الجفاف  اإلنسفففففففففان أو عن الطبيعة. ويكون الهدف بطبيعة الحال هو التنبؤ
عطاء المؤشرات لتخطيط حركة  والفيضفانات، والتصفحر، وتلكل الشواط ، والتلوث بمختلف أنواعه، واكتشاف موارد جديدة واستغاللها، واا

نشفففففاءالعمران.وباسفففففتخدام هذه المعلومات أيضفففففا ف ن المشفففففروعات الكبيرة، ذات التأثير في ا  لبيئة، مثل إنشفففففاء السفففففدود، وحفر القنوات واا
البحيرات الصفففففناعية، أو تجفيف البحيرات الطبيعية، واسفففففتغالل المناجم، يمكن أن تدرس في ضفففففوء تكاملها مع البيئة المحيطة وتأثيراتها 

 بعيدة المدى، كما يمكن متابعتها بحيث تعالج آثارها في إطار هذه الصورة المتكاملة. 

ارتبط ارتباطا  عضفففففويا  بدراسفففففة سفففففطح األرض، ومحيطها الحيوي وثرواتها الدفينة بواسفففففطة األقمار  االستتتتترتتتت ار    ب د ومصتتت      
الصففناعية، التي أطلقها اإلنسففان لتدور حول الكرة األرضففية، على ارتفاعات مختلفة، وتسففتشففعر األرض طبقا  ل جهزة التي تحملها. ومع 

ارتفاعات عالية، في الطائرات واألقمار الصفناعية خار  المجال العسفكري، بدأ الجيولوجيين وغيرهم  اسفتخدام االسفتشفعار بالتصفوير على
 يولون اهتمامهم بالمعلومات الجديدة، التي يحصلون عليها. 

 What is Remote sensing ما هو التحسس النائي؟
التعريفات التي صاغها الباحثون لتعريف هذا العلم إال إنها تتفق فيما ورغم تنوع وتعدد  0691استخدم لفظ التحسس النائي ألول مرة عام 

بينها على وصفه عبارة عن التقنية التي تسعى الى تجميع المعلومات على االجسام والمظاهر األرضية دون أن يكون هنالك اتصال فيزيائي 
 :ومنها لهذه التقنية العديد من التعاريفي ظهرت مع تطور مفهوم التحسس النائ ، ومباشر بينه وبين جهاز التقاط المعلومات

مجموع العمليات التي تسمح بالحصول على معلومات كمية عن جسم ما على سطح األرض دون أن يكون  بالتحسس النائييقصد  -اول
 (Sabins,1987).المعلوماتبينه وبين جهاز التقاط  هنالك اتصال فيزيائي مباشر

هو ذلك العلم والفن الذي يستخدم خوار الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة والمنبعثة من االجسام االرضية  التحسس النائي -ثانيا
للحصول على الصور والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة التي يمكن تفسيرها الستخرا  معلومات مفيدة 

(Colwell, 1983). 



 رية االتصاالت،نظ ،الحديثة وأجهزة معالجة البيانات التأثير المشترك الستخدام وسائل التحسس النائي النائيبالتحسس يقصد  -ثالثا
. وذلك من اجل الحصول على مسح جوي وفضائي لسطح األرض والتي تسمح لبعض العناصر المكونة لسطح والتطبيق من ناحية أخرى

 األرض عن طريق خواصها الطبيعية

على أنه علم استخالر المعلومات والبيانات عن سطح األرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة تر ار    ب د االس   مرابعا: 
 على، بواسطة تسجيل األشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح األرض.المن أ

هو علم يمكن من الحصول على بيانات االنعكاس والسلوك الطيفي ل شياء، التي يمكن أن تتحول إلى  االستر ار    ب د:خامسًا: 
معلومات من خالل عمليات المعالجة واالستقراء.إذن فعبارة راالستشعار عن بعدر تستعمل لتعني مجموعة المعطيات، التي نحصل عليها 

هرومغناطيسي مع المادة، أو المظهر الذي ندرسه، والمقياس ب حدى وسائل أجهزة من مسافة معينة؛ ناتجة عن تفاعل طاقة اإلشعاع الك
 االستشعار عن بعد.

هو اداة او تقنية لجمع المعلومات من مسافات مختلفة تتراوح بين عدة امتار الى مئات الكيلومترات وهذه  :التحسس النائي سًا:ساد
 (.Mulder ،0691) بيانات فضائية.. ( ،اشرطة ممغنطة ،جويةشكال متعددة )صور االمعلومات والبيانات تخزن با

: مجموعة الوسفففائل، من طائرات، أو أقمار صفففناعية، أو بالونات، وأجهزة التقاط البيانات، يمك  النظر إلى االستتترتت ار    ب د   ى  ن 
 والظواهر من طريق خواصها الطيفية.ومحطات االستقبال، ومجموعة برامج معالجة البيانات المستقبلة، التي تسمح بفهم المواد 

ن كانت شمولية  - إ  هذه الت ريفات ف نها على درجة كبيرة من التعقيد أحيانا ، فما تتضمنه دراسة المواد والثروات األرضية، التي  -واا
رى المخالفة أن الوسائط األخليست على بعد كبير من األجهزة، يجعل استعمال عبارة رعن بعدر موضعا  للتساؤل أحيانا . كما يعتقد البعض 

 للطاقة اإلشعاعية كالصوت مثال ، يجب أن تكون مشمولة بهذه التعريفات

 : يمك  تصنيف االستر ار    ب د  بقًا لنوع البيانات المستقب ة إلى

ت تقوم المنصفففا وتكون البيانات المسفففتقبلة فيه انعكاسفففات طيفية، حيث: Active Remote Sensing. االستتترتت ار    ب د ابي ابي 1
الحاملة ألجهزة االسفففففففففتشفففففففففعار ب رسفففففففففال الموجات الكهرومغناطيسفففففففففية إلى األهداف المراد دراسفففففففففتها، فترتطم بها، وتنعكس لتسفففففففففتقبلها 

 .Ground Reception Stations، التي تقوم ب رسالها إلى محطات االستقبال األرضية Sensorsالمستشعرات 

نظر ا  وتكون البيانات المستقبلة فيه هي االنبعاث الطيفي من األجسام، ): Passive Remote Sensing. االستر ار    ب د الس بي 2
 (.ركل التقا  االنب اثات ال يفية

 النائي:الررو  الوا ب توفرها  ند وضع كل خ ة نا حة ل تحسس 
 .التحديد الواضح للمشكلة المراد حلها 

 .تقدير امكانية دراسة المشكلة بتقنيات التحسس النائي 

 .تحديد طرائق تجميع البيانات المناسبة للبحث 

  تفسير البيانات التي تستخدم بالبحث. إجراءاتتعيين 

 .تحديد المعايير التي تقدر جودة المعلومات التي تستخدم بالبحث 

 و م يات التحسس النائي:مراحل 
  مع الم  ومات والبيانات: وترمل ة: مرح  وال

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Asteshar/fig01.jpg_cvt.htm


حيث تشع كل االجسام الموجودة في الكون والتي تزيد حرارتها عن الصفر المطلق طاقة كهرومغناطيسية وهذا يعني ان  مصدر  اقة: -1
على درجة حرارتها كما تعتمد كمية الطاقة على  األجسامتوقف الطاقة المشعة من قبل ون من ذرات هو مصدر مشع للطاقة وتالجسم المتك
ا صفر التي تكون درجة حرارة جسمه األجسامتتحسس الطاقة المنبعثة من  أنومن المالحظة بان العين البشرية اليمكنها  األجسامانبعاثية 
(مايكرومتر على خالف االجسام 1.1 -1.0)يةاقل الن الطاقة المنبعثة تكون ضمن اطوال موجية خار  نطاق تحسس العين البشر  أومئوي 

 .شاهدتها على شكل ضوءتبعث طاقة ممكن م أنممكن  ف نها(درجة كلفن كما في قرر الشمس 9111عندما تكون بدرجة حرارة عالية )
 .الحراري اإلشعاعالقة عكسية بين ذروة االنبعاث ودرجة عهناك  وبالتالي

 وم  مصادر ال اقة هي:
 الشمس -أ
 السماء المنتشرضوء  -ب
 المصابيح الومضية  - 
 الليزر. أشعة -د
تتفاعل مع مكونات الغالف الجوي )انعكاس، انتشار، تشتت ، امتصار( قبل  األشعةجزء من  :اذمرور ال اقة  بر الغالف ال وي -2

 الهدف إلىوصولها 

 تفاعل الطاقة مع الهدف -3

 تسجيل الطاقة بالمتحسس -0

 ت:ناالم  يات والبيامرح ة تفسير  -ب

 ل شعةانبعاث واستقبال ومعالجة  -0

 تفسير وتحليل المعلومات المكتسبة -2

نتاجهامرحلة تبويب لهذه المعلومات  -3  ويبين الشكل التالي مراحل وعمليات التحسس النائي. بالشكل النهائي. واا

 
  .(: مراحل و م يات التحسس النائي1الركل)

 : ل تحسس النائي ساسيةال م يات  لتفسير ا
االستشعار عن بعد يحتا  الي مصدر يبعث بالطاقة  Energy source or illumination (A)                   مصدر الطاقة  -0

 عن طريق االشعاع فيكون بمثابة مركز الرسال الموجات واالشعة الحرارية للهدف موضع الدراسة



  Radiation and Atmosphere (B)وسط مرور الطاقة      - 2

حول االرض وهي غالبية ويمرر بعضها  الغاز أغلفةخالل  وهو الغالف الجوي الذي يمر من خالله الموجات فيمتر جزء كبير منها    
   IRة المرئية وجزء من عوهي االش

   Transmission, Reception, and Processing (E)ل، معالجةاانبعاث، استقب -5

منعكس  إشعاعاالستقبال ويتحول شدة كل  يتم ارسالها الي محطات(Sensor) الحساسة  األجهزةنعكسة الملتقطة بواسطة االشعة الم     
  وبالتالي تتكون الصورة التليفزيونية في نفس الوقت ويمكن تحويلها Pixelية فتتحدد الكثافة الضوئية لكل ائالي شدة مغناطيسية ثم كهرب

     Image (hard copy and/or digital)  الي

   Interpretation and Analysis (F) التفسير والتحليل -9

 الكمبيوتر والتعامل معها بكافة الوسائل  الستخالر المعلومات عن الهدف موضع الدراسة إدخالهاالصورة المتحصل عليها يمكن   

ل  ح يمكن التحكم في البيانات وتحليلها واستخالر كثير من المعلومات االضافية والمساعدة في   Application (G) التطبيق -1
 . مشاكل معينة

 2محاظرة 

بعشرات  المايكرون وتنتهي ب عشارهو عبارة عن تدفق مستمر من حزم الموجات الكهرومغناطيسية التي تبدأ  ال يف الكهرومغنا يسي:
 او مئات الكيلومترات.

 
 وهناك  دة نظريات تصف ال يف الكهرومغنا يسي ومنها: 

والتي تنر بان الطاقة الكهرومغناطيسية تنتقل بشكل موجي متناسق بسرعة   WAVE NATURE THEORYالنظرية المو ية:  -0
 والناشئة من تعامد المجالين الكهربائي والمغناطيسي والذي يكون مستويهما عمودي على اتجاه االنتشار 0-م. ثا  ( 019×3الضوء )

ويشكالن معا حقال كهرومغناطيسيا. وعليه طبقا لنظرية دي برولي والتي تؤكد بان الطاقة الكهرومغناطيسية ذات طبيعة ميكانيكية مزدوجة 
(وتتحرك بسرعة ثابتة وهي سرعة الضوء حيث يعبر عنها   Lالمدا )               حيث تسلك سلوك موجات لها طول موجي معين

 بالعالقة التالية:

F = C/L 
 حيث ان



Fالتردد . هرتز = 

C 0-م. ثا 9 01× 3= سرعة الضوء 

Lطول الموجة. م = 

 كلما زاد طول الموجة قل التردد.  أيسرعة الضوء ثابتة لذلك فان طول الموجة يتناسب عكسيا مع التردد .  أنبما 

 
 Particle Theoryالدقائقية:   ونظرية ال سيمات  -2

حنة والكتلة عبارة عن جسيمة عديمة الش وهو جسيمية وتوصف بداللة الفوتون أوتنر بان الطاقة الكهرومغناطيسية تسلك بصفة دقائقية 
 بالعالقة التالية:في الفراغ وله طاقة حيث يعبر عنها  يتحرك بسرعة الضوء

𝐸 = 𝐻 × 𝐹 

 حيث أن :

Eالطاقة . جول = 

H .0-جول. ثا 30-01×9.929= ثابت بالنك. 

 وكما في العالقة التالية:لذلك فقد دمج دي برولي بين هاتين الصفتين ب عطاء معادلة عامة فأعطى طول الموجة بداللة الطاقة 

L=Hc/E 

L )9 01×0= طول الموجة )مايكرو متر 

 لذلك فان العالقة بين طول الموجة والطاقة عكسية. 

 .األخرىقمة الموجة  إلىمن قمة لموجة معينة  أو: هو المسافة بين موجتين متتاليتين Wave lengthال ول المو ي

 .هو عدد الدورات لكل ثانية التي تمر بنقطة معينةFrequencyالتردد: 
Radiometric  الكهرومغناطيسية ضمن االطوال الموجية الفوق البنفسجية والمرئية والحمراء  ل شعةهو عبارة عن مقياس فيزياوي 

 جدول) (: األشعة وأطوالها الموجية وكيفية االستفادة منها.



 الوصف ال ول المو ي االسم

جميع اجزاء هذا الطيف يمتر من قبل الغالف الغازي وهو غير  1.13 ار ة كاما
 مفيد لتقنيات التحسس النائي

يمتر كليا من قبل الغالف الغازي ونادر االستعمال في مجال  3-1.13 االر ة السينية
 تقنيات التحسس النائي

 ونادر االستعمال في مجال تقنيات التحسس النائي 1.0-3 االر ة فوق البنفس ية

ات من القنو  الضوئية وبعضوالكواشف  واألفالمتتح فيه العين  1.1-1.0 الم ال المرئي
 األطيافالمسح المتعدد  أجهزة

 ه معظمة حسب طول الموجة االساقط وتتحستتفاعل هذه االشع 3-1.1 تحت الحمراء المن كسة
 قنوات المسح المستخدمة في التحسس النائي

تعطي هذه المنطقة الخوار الحرارية لالجسام التي يمكن التحسس  00-3 تحت الحمراء الحرارية
 المتحسسات الحراريةبها فقط باستخدام 

 موجات دقيقة تستطيع ان تخترق الغيوم والضباب  31-1.3 المو ات الدقيقة

 تستخدم في أجهزة الرادار وتعمل بأطوال موجية خاصة 31-1.0 المو ات الرادارية

 أطول موجات الطيف الكهرومغناطيسي سم31< المو ات الراديوية

 مزايا التحسس النائي:مواصفات و 
 :األرضية األهدافللمعطيات الفضائية مواصفات ومزايا خاصة بها تساعد على رصد وتحليل  أن 

الفضففائية الواحدة ان تغطي مسففاحة واسففعة اليتسففنى لعين االنسففان او أي تقنية اخرى  مرئيةيمكن لل :Synoptic viewالرتتمولية  -0
، امففا المرئيففة الفضففففففففففففففائيففة 1كم 11189تغطي  Landsatاالحففاطففة بهففا. فففالمرئيففة الفضففففففففففففففائيففة المكتسففففففففففففففبففة من التففابع الصففففففففففففففنعي 

 ياالراضفففففتغطي نصففففف الكرة االرضففففية واعتمادا  على هذه الشففففمولية فانها تمكننا من دراسففففة ومراقبة مسففففاحات  Metosatالتابعة
 تحت نفس الظروف والفترة الزمنية.

ئية بصفففففففففففورة متكررة ودورية وتختلف هذه يمكن الحصفففففففففففول على المعطيات الفضفففففففففففا :Temporal resolutionالتكرارية الزمنية -1
(يوم وتتقلر الى 19كل ) Spotيوم وللتابع الصنعي (09) كل Landsat  التكرارية حسب التابع الصنعي. بالنسبة للتابع الصنعي

 . ( ساعة0/1كل) Metosat( ساعة اما 01فكل)NOAA بالتصوير المائل، اما التابع الصنعي  ة اياماربع

، اذ االت طيفية متعددة تسفففففففمى النطاقات: تسفففففففجل المعطيات الفضفففففففائية ضفففففففمن مجSpectral resolutionال يفي قدرة التمييز -9
يعكس كل نوع من االهداف االرضفية المصفورة كمية ونوعية معلومة من االشفعة الساقطة او يبعث باشعة حرارية تؤدي الى ظهوره 

 .األخرىبمظهر يختلف عن االهداف األرضية 



: يقصففففففد بقدرة التمييز المكاني اصففففففغر بعد يمكن للمتحسففففففس تمييزه وبالتالي اصففففففغر Spatial resolutionز المكانيقدرة التميي  -8
( TMمسفاحة يمكن تسفجيلها من المرئية الفضائية على سطح األرض، وتختلف من مستشعر إلى آخر. فالنسبة للماسح الغرضي )

 م.  0×0فهي  AVHRRم أما للمستشعر  91×91

  Radiometric Resolutionابر ا ي  دقة التمييز -1

على التسجيل الدقيق للتغير في الطاقة اإلشعاعية على مدى يمثل مستويات درجات الدكنة ، مثل  وهي قابلية المتحسس  
تباين الدرجة دكنة ، وهذا يساعد على التمييز بين العوارض المتقاربة في االنعكاسية وزيادة شدة  259مستوى الدكنة أو  90مدى 

 بين القيم االنعكاسية.

 3محاظرة 

 تفا ل ال اقة مع مكونات الغالف ال وي:
غالف الجوي عبر التبدأ الطاقة الكهرومغناطيسية من مصدر مولد للطاقة )كالشمس(وتنتقل خالل الفضاء الخارجي لتقطع مسافات طويلة 

توقف تتشت وبدرجات مختلفة ت ف نهابمكونات الغالف الجوي )الغازات والدقائق(  األشعةسطح االرض وعندما تتصادم  الىقبل وصولها 
 قسمين: إلىوالتي يمكن تقسيمها  والطول الموجي األشعةعلى نوع الغازات وحجمها وكثافتها وزاوية سقوط 

وثاني  وكسجين والنتروجينة من االيتتكون بصورة رئيس الغازات: يتكون الغالف الجوي من انواع متباينة من ثابتةال غازاتال .0
 .....   .والهيدروجين والهيليوم اوكسيد الكاربون

ثاني و وثاني اوكسيد الكبريت  واألوزونبخار الماء كف  آخر إلىوبين وقت  آخر إلىفهي تتغير من مكان  ثابتة:الغير غازات ال .2
 .... .اوكسيد النتروجين والميثان واالمونيا

الل الهدف وخ إلىمن المصدر  األشعةبناءا على ذلك فان مكونات الغالف الجوي تحصل فيه عدة  ظواهر توثر على انتقال  
 الغالف الجوي ومن هذه المظاهر:

هو االتجاه المعاكس للطاقة الكهرومغناطيسية ويحدث بواسطة الجزيئات العالقة في الجو. ويعبر عن تشتت الطاقة الترتت:  -0
 مغناطيسية القادمة الى االرض والمنعكسة عن االرض ويسبب:الكهرو 

 السماء. إضاءة -0
 للهدف. باإلضافةالجوية  اإلضاءةيجعل البيانات الفضائية والجوية تسجل شدة   -2
 يوجه الضوء المنعكس بعيدا عن المتحسس. -3



 
 .واألرضالشكل) (: يوضح تفاعل الطاقة مع الغالف الجوي 

 :أنواعثالث  إلىويقسم 
ويعتمد (كم فوق سطح األرض 01-6على ارتفاعات تتراوح بين ) لتشتت: يسود هذا النوع من اRayleigh Scatter ترتت راي ي -0

صغر ا أقطارهامع جزيئات الجو التي  اإلشعاعالرابع لطول الموجة ويحدث عند تفاعل  األسعلى طول الموجة حيث يتناسب عكسا مع 
 لطويلة.تشتت من طول الموجة ا أكثروجية القصيرة تكون الم األطوالذات  األشعةالمتفاعلة معها. لذلك فان  ل شعةبكثير من طول الموجة 

لناتج من ا األزرقهو ظهور السماء باللون  ي. ومن مظاهر تشتت رايلالضوء االحمر أضعاف أربعبمقدار  يتشتت األزرقالضوء  أنحيث 
البرتقالي  وأالشمسية مع جزيئات الغالف الجوي وتشتت اشعة السماء االقصر طوال بينما يصبح لون السماء مائال لالحمرار  األشعةتداخل 

 األموا  ضمن ل شعةالشروق اذ تنتقل اشعة الشمس ضمن مسار اطول مما تجتازه في منتصف النهار فيحدث تشتت  أوعند الغروب 
 . األسودالسماء باللون لوال هذا التشتت لظهرت  إذ األطول

جزيئات الجو)الغبار الدخان بخار  أقطار(كم ويحدث عندما 5-1شائع في االجزاء المنخفضة في الجو ):Mie Scatterترتت ماي  -2
الماء( مساوية لطول الموجة للطاقة الساقطة التي يتحسس بها ويؤثر في الموجات االطول ويكون مهم عندما الجو يكون غائما او معتما 

 في معظم الظروف الجوية. األولبينما 

اكبر بكثير من طول الموجة فقطرا  للتشتتلمسببة يحدث عندما تكون قطر الجزيئات ا:Non selectiveالترتت غير االنتقائي  -3
(مايكرون.  011-51بين ) بأقطارهذا التشتت فيعد غير انتقائي حسب طول الموجة وهو بشكل شائع  أسبابالماء الكبيرة والغبار تعد من 

لغيوم باللون ا وأحياناولذلك يحدث الضباب  األبيضتنتج اللون  واألزرق واألخضر األحمرحيث عندما تتشتت كميات متساوية من الضوء 
 .األبيض

الماء  هي بخار ل شعةالمواد امتصاصا  وأكثريسبب فقدان الطاقة عند طول موجي معين خالفا للتشتت  Absorptionاالمتصاص -2
 ومنها. أمور. ونتيجة لظاهرة االمتصار البد من مراعاة عدة األوزونوغاز  CO2وغاز
 غياب النوافذ الجوية في المجاالت التي سيجري التحسس من خاللها. أووجود  -0
 ثم اختيار المجاالت الطيفية. توفر مصدر الطاقة الالزمة وتركيبها الطيفي -2
 طول الموجة المستخدم وانتقاء وقت الحصول على البيانات الفضائية ووقت التصوير.  -3



الساقطة. وهذا  األشعة إلىالنافذة  األشعةهي حركة الضوء عبر سطح وطول موجة معتمدة وتقاس عن  Transmissionالنفوذية  -3
 الرادار.  أجهزةتخترق اوراق النباتات بينما هذا اليحصل مع التربة اال باستخدام  أن األشعةمايحصل مع النبات اذ تستطيع 

طيف الكهرومغناطيسي وضمن اطول موجية محددة التي تستيطع وتعرف بان جزء من ال Atmospheric windowsالنوافذ ال وية
يحدث لها تغيير وبذلك فانها تمتاز بنفاذية وقدرة اختراق عالية . واهم النوافذ الجوية  أندون  األرضان تخترق الغالف الجوي وتصل سطح 

 المستخدمة بالتحسس النائي هي:

 ال ول المو ي تس ل النوافذ
0 1.03- 103 
2 101-101 
3 2-202 
0 1 -11 
 مايكرمتر 1 -م م 1 5

 

 Refractionاالنكسار -1
ينتقل الضوء بصورة مستقيمة في الوسط ذو الكثافة الضوئية المتجانسة وعند دخول الموجات وسط اخر ذو كثافة ضوئية مختلفة فانها 

كثافة فان المسار يبتعد عن العمود وعلى العكس. وعليه سوف تنحرف وتتوقف درجة االنحراف على الوسط الثاني فاذا كان الوسط اقل 
  .فان مرور الضوء في وسطين ذات كثافة مختلفة يسمى انكسار

ة الجسم العاكس ودرج ةالمنعكسة. وهذا يعتمد على طبيع األشعة إلىالساقطة  األشعةهي النسبة بين  Reflectanceاالن كاس:  -1
 .األشعةة اللون سوف تعكس اكبر كمية من الملساء والفاتح األجسامدكانة حيث ال

 التحسس النائي  هدافال يف التي تخدم    زاء

 ال ول المو ي األر ة التي يستفاد منها في التحسس النائي
 VIS (visible) األر ة المرئية

 
400 – 700 

 NIR(near infrared) األر ة تحت الحمراء القريبة
 

700 – 1300 

 MIR (middle infrared) المتوس ةاألر ة تحت الحمراء 
 

1300 – 3000 

 TIR (thermal infrared) 3000 – 14000 األر ة الحرارية
 FIR (far infrared) األر ة تحت الحمراء الب يدة

 
14000 – 1000000 

 


