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 مبادئ التحسس النائي
مصطلح التحسس النائي وكما يسمى باالستشعار عن بعد هو ترجمة شبه حرفية  إن

 Teledetection ويعبر عنها بالفرنسية Remote sensingللعبارة االنكليزية 
 .Earth Observationيسمى  وأحيانا Fernerkundung وباأللمانية

 إالالتحسس النائي رغم كونه مفهوما حديثا بدأ في السبعينات من القرن الماضي  إن
استكشاف  إلىبالحاجة  األرضمنذ استيطانه  اإلنسانانه ليس بالجديد فلقد شعر 

الكهف حيث كان  إنسان، ومن مشاهد ذلك ماسمعناه عن األشياءمايحيط به من 
ن يراقب حركة الحيوانات بما على صيد الحيوانات لكي تكون غذاء له فقد كا يقتات

يملك من وسائل حسية من نظر وسمع وشم فقد كان يتسلق الصخور الشاهقة لكي 
يتسنى له رؤية الحيوانات لكن الرؤية وتمييز األشياء تنخفض حيث يمكن رؤية اكبر 

األرضية تقل وبذلك يصعب عليه مساحة ممكنة لكن أمكانية التفرقة بين األهداف 
 . التمييز بين حيوان وآخر مع تباعد المسافة 

خ يالتار  أوائل إلىفي مجال التحسس النائي ترجع  اإلنسانيةتطلعات  إن 
ة العربية المسلمة زرقاء اليمامة التي كانت ءوتلك القصة المشهورة للمر  اإلسالمي

 ألولاستخدم لفظ التحسس النائي . وبذلك أياممن مسافة ثالث  األعداءترى جيوش 
الجوي العمود الفقري لوالدة علم  م حيث كان التصوير الفوتوغرافي1960مرة عام 

التحسس النائي وذلك بسبب توفره وتكامله الهندسي واستعماالته المتعددة وتكلفته 
ات حيث استخدم منطاد وطائر م 1840القليلة حيث بدأ التصوير الجوي منذ عام 

تعلقة بالرصد الجوي ثم تبعها التصوير بالطائرة عام صول على البيانات المورقية للح
م وبذلك لفت التصوير بالطائرة انتباه العسكريين من اجل استخدامها في 1909

وطورت تكنولوجيا الحرب  األولىعمليات االستطالع الجوي خالل الحرب العالمية 
التصوير الجوي وضمن مجاالت طيفية متعددة ضمن مايعرف  أجهزةالعالمية الثانية 

غير المرئية من هذا الطيف.  األجزاءبالطيف الكهرومغناطيسي حتى يتسنى تسجيل 
وبناءا على ذلك كانت الحرب العالمية الثانية خير دليل واكبر الدوافع على تطور 

 أولات تم صنع التصوير. وفي بداية الخمسين آالتمنظومة التصوير الجوي وتطور 
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تصوير بانورامية الستخدامها في الفضاء وفي بداية الستينات بدأ االهتمام بصنع  آلة
وبذلك وعندما  األرضية األهدافوذلك للتمييز بين  األطيافتصوير متعددة  آلة

ذلك على  أهميةلم يدرك مرة في تاريخه الفضاء الخارجي  أول اإلنساناقتحم 
التقطت  األرضإن أول صورة لسطح  .حاضرنا اليوم حأصبوالذي  آنذاكمستقبلنا 

لتغطي جزء من شمال  1960بواسطة كاميرا محمولة على متن القمر ميركوري عام 
صورة بينما بلغت عدد الصور التي التقطت  39أفريقا حيث بلغت عدد الصور 

   صورة....   .   1100 1965عام  Geminiبالقمر 

أو الكشففف عففن بعففد، أو االكتشففافات  :Remote Sensing االستشععراع  ععد برععد
عن بعفد، كلههفا عبفارات تطلفق علفى العلفم والتقنيفة التفي تجمفع المعطيفات والمعلومفات 
المفففذخوذة عفففن بعفففد وتفسفففرها باسفففتخدام طفففرق متعفففددة، للنظفففر وللدراسفففة لظفففواهر أو 
و ألهداف معينة، من مسفافات بعيفدة، دون الحاجفة إلفى االقتفراب مفن هفذه الظفواهر أ

األهففداف أو مالمسففتها، ويكففون ذلففك تحففت ظففروف ال يمكففن للعففين البشففرية أن تصففل 
ُتعففد حففواس البصففر والسففمع والشففم فففي اإلنسففان ، سففواء كففان ذلففك نهففارًا أو لففياًل. إليهففا

من وسائل االستشعار عن بعد، باستخدام أجهزة طبيعية تتلقى الموجفات الضفوئية أو 
مصفدرها. وال تسفتطيع عفين اإلنسفان أن تفرى  الصوتية، أو جزيئات مواد كيماوية من

األشففياء إال عنففد وجففود موجففات ضففوئية فففي أطففوال معينففة تففنعكس مففن هففذه األجسففام، 
أو إذا أصففبحت هففذه األجسففام ذاتهففا مشففعة فففي المجففاالت الضففوئية، التففي تففدخل فففي 

لالستشفعار عفن  االساسفية ف اهفدنطاق قدرات حساسفية العفين البشفرية لفذلك ففان اال
و تمكففففين الهيئففففات المسففففئولة عففففن التخطففففيط فففففي دولففففة مففففا مففففن إدارة مواردهففففا بعففففد هفففف

الطبيعية واستخدامها بشفكل فعفال، فهفي وسفيلة أسفرع وأدق وأقفل تكلففة مفن األسفاليب 
التقليديففة المعتمففدة حاليففًا، فاالستشففعار عففن بعففد يمكففن مففن جمففع المعلومففات وتحليلهففا 

ومفففات، بمففا فففي ذلففك إعففداد ملففففات وتصففنيفها، وتقففديم الخففدمات لمسففتخدم هففذه المعل
للصففور، كصففور األقمففار الصففناعية المختلفففة، والصففور الجويففة، وتقففديم المسففاعدات 
ذا كانفت االتصفاالت الفضفائية عفن  الممكنة لالستخدام األمثل للمفوارد االقتصفادية. واا
طريففق األقمففار الصففناعية هففي أكثففر التطبيقففات الفضففائية إنجففازًا علففى أرض الواقففع، 
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ستشففففعار عففففن بعففففد، هففففو أكبففففر التطبيقففففات وعففففدًا، وأحفلهففففا با مففففال لمسففففتقبل فففففلن اال
ذا كان اإلنسان قد استطاع عن طريق الخروج إلى الفضاء أن يطل علفى ، و البشرية اا

الكففففرة األرضففففية، التففففي عففففاش مالصففففقًا لسففففطحها ماليففففين السففففنين، وأن يتفففففرس فففففي 
طاتها، فلن ما تعفد بفه تقنيفات مالمحها وأبعادها، تضاريسها وجغرافيتها، قاراتها ومحي

االستشففففعار عففففن بعففففد لففففيس أقففففل مففففن تمكففففين اإلنسففففان مففففن أن يتحسففففس سففففطح هففففذا 
الكوكب، ليبحث فيه عن الثروات الكامنة، وليعيفد تشفكيله ليناسفب احتياجاتفه. ويرجفع 

م، 1783تاريخ االستشعار عفن بعفد بذسفلوب التصفوير مفن ارتفاعفات كبيفرة إلفى عفام 
لففففة اسففففتغرقت نصففففف سففففاعة بالبففففالون حففففول بففففاريس، وبففففدأت حففففين قففففام فرنسففففيان برح

التطبيقفففات، ففففي أول األمفففر بصفففورة محفففدودة بالمالحظفففة فقفففط، وأصفففبحت المنصفففات 
الجويففة ذات أهميففة كبيففرة، حينمففا اكتشفففت معالجففات الصففور الضففوئية، علففى أسففاس 
وجود مركبات كيماوية معينة كبيرة ذات حساسية للضفوء. وهنفاك قصفة تتعلفق ببدايفة 

الهتمفففام بهفففذه التقنيفففة تقفففولي إن أصفففل تقنيفففة االستشفففعار عفففن بعفففد يرجفففع إلفففى عفففام ا
م، عنففدما ادعفففى رائفففد الفضفففاء األمريكفففي،  جففوردون كفففوبر ، أنفففه اسفففتطاع مفففن 1963

أن يميفز الطفرق والمبفاني  Mercuryنافذة كبسولته في المركبة الفضائية  ميركوري  
ذلففك الوقففت، علففى محمففل الجففد،  علففى سففطح األرض. ولففم يذخففذ العلمففاء تقريففره، فففي

وربمففا ظففن الكثيففرون أنففه تعففرض لهلوسففات فضففائية، ولكففن عنففدما تذكففدت مشففاهداته 
مففففن تقففففارير رواد آخففففرين، وبفحففففر الصففففور التففففي أظهففففرت تفاصففففيل دقيقففففة لسففففطح 
األرض، تنبففه العلمففاء إلففى أنهففم أمففام ظففاهرة يمكففن االسففتفادة منهففا، وبففدأ التفكيففر فففي 

م أطلففق أول قمفففر 1972ع التطبيففق العملففي. وففففي عففام وضففع هففذا االكتشففاف موضففف
صناعي لدراسة الكفرة األرضفية ومالحظاتهفا، كفان ذلفك إيفذانًا بمفيالد علفم جديفد، هفو 
علفم االستشفعار عفن بعففد، الفذي أخفذ يتطففور بتقفدم علفم الحاسففب ا لفي، وتعفدد أنففواع 

وتشفففير  هفففذا األقمفففار الصفففناعية، حتفففى أنشفففئت أخيفففرًا درجاتفففه العلميفففة المتخصصفففة.
دارة البيئففة  مقارنففة االستشففعار عففن بعففد بففالنظم التقليديففة لحصففر الثففروات الطبيعيففة واا
ألغففراض التنميففة المسففتديمة إلففى تفففوق االستشففعار عففن بعففد علففى هففذه الففنظم، وذلففك 
لففففى رخففففر تكاليفففففه بالنسففففبة لكبففففر المسففففاحات التففففي  لتكففففرار معلوماتففففه مففففع الففففزمن، واا

ستشففعار عففن بعففد فففي استكشففاف المففوارد ورصففدها تتركففز أهميففة االتغطيهففا بياناتففه. 
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) مففن خففالل وتسففجيلها، مففن مففاء، ومعففادن، وغطففاء نبففاتي، وتربففة، ومففا تحففت التربففة
، وتسجيل التغيرات التي تطرأ على هذه الموارد، سواء كان هذا التغيفر اجهزة الرادار(

 ناتجففففًا عفففففن اإلنسففففان أو عفففففن الطبيعفففففة. ويكففففون الهفففففدف بطبيعفففففة الحففففال هفففففو التنبفففففؤ
بفففالتغيرات، خاصفففة تلفففك التغيفففرات ذات التفففذثير السفففلبي، مثفففل الجففففاف والفيضفففانات، 
والتصفففففحر، وتلكفففففل الشفففففواطل، والتلفففففوث بمختلفففففف أنواعفففففه، واكتشفففففاف مفففففوارد جديفففففدة 
عطفففاء المؤشفففرات لتخطفففيط حركفففة العمران.وباسفففتخدام هفففذه المعلومفففات  واسففتغاللها، واا

لبيئففة، مثففل إنشففاء السففدود، وحفففر أيضففا فففلن المشففروعات الكبيففرة، ذات التففذثير فففي ا
نشفففففاء البحيفففففرات الصفففففناعية، أو تجفيفففففف البحيفففففرات الطبيعيفففففة، واسفففففتغالل  القنفففففوات واا
المنفففاجم، يمكفففن أن تفففدرس ففففي ضفففوء تكاملهفففا مفففع البيئفففة المحيطفففة وتذثيراتهفففا بعيفففدة 

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

ارتفففبط ارتباطفففًا عضفففويًا بدراسفففة سفففطح األرض،  االستشعععراع  عععد برعععد ومصععع      
ومحيطهفا الحيففوي وثرواتهفا الدفينففة بواسففطة األقمفار الصففناعية، التفي أطلقهففا اإلنسففان 
لتدور حول الكرة األرضية، على ارتفاعات مختلففة، وتستشفعر األرض طبقفًا لزجهفزة 

ارتفاعففففات عاليففففة، ففففففي  التففففي تحملهففففا. ومففففع اسفففففتخدام االستشففففعار بالتصففففوير علفففففى
الطففففائرات واألقمففففار الصففففناعية خففففارج المجففففال العسففففكري، بففففدأ الجيولففففوجيين وغيففففرهم 

 يولون اهتمامهم بالمعلومات الجديدة، التي يحصلون عليها. 
 What is Remote sensing ما هو التحسس النائي؟

ورغم تنوع وتعدد التعريفات التي  1960ألول مرة عام  استخدم لفظ التحسس النائي
صاغها الباحثون لتعريف هذا العلم إال إنها تتفق فيما بينها على وصفه عبارة عن 
التقنية التي تسعى الى تجميع المعلومات على االجسام والمظاهر األرضية دون أن 

مع تطور  ، ولوماتيكون هنالك اتصال فيزيائي مباشر بينه وبين جهاز التقاط المع
 :ومنها لهذه التقنية العديد من التعاريفمفهوم التحسس النائي ظهرت 

مجموع العمليات التي تسمح بالحصول على معلومات  بالتحسس النائييقصد  -او 
 كمية عن جسم ما على سطح األرض دون أن يكون هنالك اتصال فيزيائي مباشر

 (Sabins,1987).المعلوماتبينه وبين جهاز التقاط 
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هو ذلك العلم والفن الذي يستخدم خوار الموجات  التحسس النائي -ثانيا
الكهرومغناطيسية المنعكسة والمنبعثة من االجسام االرضية للحصول على الصور 
والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة التي يمكن تفسيرها 

 .(Colwell, 1983)الستخراج معلومات مفيدة 

 التذثير المشترك الستخدام وسائل التحسس النائي بالتحسس النائييقصد  -ثالثا
. والتطبيق من ناحية أخرى نظرية االتصاالت، ،الحديثة وأجهزة معالجة البيانات

وذلك من اجل الحصول على مسح جوي وفضائي لسطح األرض والتي تسمح 
 ريق خواصها الطبيعيةلبعض العناصر المكونة لسطح األرض عن ط

على أنه علم استخالر المعلومات والبيانات عن االستشراع  د برد    مرابعاي 
على، بواسطة السطح األرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة من أ

 تسجيل األشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح األرض.

هو علم يمكن من الحصول على بيانات االنعكاس  االستشراع  د برد:خامسًا: 
والسلوك الطيفي لزشياء، التي يمكن أن تتحول إلى معلومات من خالل عمليات 
المعالجة واالستقراء.إذن فعبارة  االستشعار عن بعد  تستعمل لتعني مجموعة 
المعطيات، التي نحصل عليها من مسافة معينة؛ ناتجة عن تفاعل طاقة اإلشعاع 

هرومغناطيسي مع المادة، أو المظهر الذي ندرسه، والمقياس بلحدى وسائل أجهزة الك
 االستشعار عن بعد.

هو اداة او تقنية لجمع المعلومات من مسافات مختلفة  :التحسس النائي سًا:ساد
تتراوح بين عدة امتار الى مئات الكيلومترات وهذه المعلومات والبيانات تخزن 

، Mulder) بيانات فضائية.. ( ،اشرطة ممغنطة ،متعددة )صور جوية شكالابا
1987.) 

ي مجموعفة الوسفائل، مفن طفائرات، أو يمكد النظع إلى االستشعراع  عد برعد   عى  نع 
أقمففففففار صففففففناعية، أو بالونففففففات، وأجهففففففزة التقففففففاط البيانففففففات، ومحطففففففات االسففففففتقبال، 
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بفهفم المفواد والظفواهر مفن  ومجموعة برامج معالجة البيانفات المسفتقبلة، التفي تسفمح
 طريق خواصها الطيفية.

ن كانت شمولية  - إد هذه الترعيفات فلنها على درجة كبيرة من التعقيد أحيانًا،  -واا
فما تتضمنه دراسة المواد والثروات األرضية، التي ليست على بعد كبير من األجهزة، 

يعتقد البعض أن  يجعل استعمال عبارة  عن بعد  موضعًا للتساؤل أحيانًا. كما
الوسائط األخرى المخالفة للطاقة اإلشعاعية كالصوت مثاًل، يجب أن تكون مشمولة 

 بهذه التعريفات

 ي  يمكد تصنيف االستشراع  د برد  بقًا لنوع البيانات المستقب ة إلى

وتكففون البيانففات : Active Remote Sensing. االستشععراع  ععد برععد ا ي ععابي 1
ات طيفيففة، حيففث تقففوم المنصففات الحاملففة ألجهففزة االستشففعار المسففتقبلة فيففه انعكاسفف

بلرسففففال الموجففففات الكهرومغناطيسففففية إلففففى األهففففداف المففففراد دراسففففتها، فتففففرتطم بهففففا، 
، التففففي تقففففوم بلرسففففالها إلففففى محطففففات Sensorsوتففففنعكس لتسففففتقبلها المستشففففعرات 

 .Ground Reception Stationsاالستقبال األرضية 

وتكففون البيانففات : Passive Remote Sensingسعع بي . االستشعراع  ععد برععد ال2
شععكا التقععا  االنبرا ععات اُنظععع المسففتقبلة فيففه هففي االنبعففاث الطيفففي مففن األجسففام، )

 (.ال يفية

 وضع كا خ ة نا حة ل تحسس النائي: الشعو  الوا ب توفعها  ند
 .التحديد الواضح للمشكلة المراد حلها 

 .تقدير امكانية دراسة المشكلة بتقنيات التحسس النائي 

 .تحديد طرائق تجميع البيانات المناسبة للبحث 

  تفسير البيانات التي تستخدم بالبحث. إجراءاتتعيين 

 تستخدم بالبحث. تحديد المعايير التي تقدر جودة المعلومات التي 

 معاحا و م يات التحسس النائي:
  مع المر ومات والبيانات: وتشما ة: معح  وال

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Asteshar/fig01.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Asteshar/fig01.jpg_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Asteshar/fig01.jpg_cvt.htm
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حيث تشع كل االجسام الموجودة في الكون والتي تزيد حرارتها  مصدع  اقة: -1
ون من ذرات عن الصفر المطلق طاقة كهرومغناطيسية وهذا يعني ان الجسم المتك

على درجة حرارتها  األجسامتوقف الطاقة المشعة من قبل هو مصدر مشع للطاقة وت
ومن المالحظة بان العين البشرية  األجسامكما تعتمد كمية الطاقة على انبعاثية 

التي تكون درجة حرارة جسمها  األجسامتتحسس الطاقة المنبعثة من  أناليمكنها 
رج نطاق اقل الن الطاقة المنبعثة تكون ضمن اطوال موجية خا أوصفر مئوي 

(مايكرومتر على خالف االجسام عندما تكون 0.7 -0.4ية)تحسس العين البشر 
تبعث  أنممكن  فلنها(درجة كلفن كما في قرر الشمس 6000بدرجة حرارة عالية )

القة عكسية بين ذروة عهناك  وبالتالي. شاهدتها على شكل ضوءطاقة ممكن م
 .الحراري اإلشعاعاالنبعاث ودرجة 
 ال اقة هي:ومد مصادع 

 الشمس -أ
 ضوء السماء المنتشر -ب
 المصابيح الومضية  -ج
 الليزر. أشعة -د
تتفاعل مع مكونات  األشعةجزء من  ياذمعوع ال اقة  بع الغالف ال وي -2

 الهدف إلىالغالف الجوي )انعكاس، انتشار، تشتت ، امتصار( قبل وصولها 

 تفاعل الطاقة مع الهدف -3

 الطاقة بالمتحسس تسجيل -4

 ت:نامعح ة تفسيع المر يات والبيا -ب

 لزشعةانبعاث واستقبال ومعالجة  -1

 تفسير وتحليل المعلومات المكتسبة -2

نتاجهامرحلة تبويب لهذه المعلومات  -3 ويبين الشكل التالي  بالشكل النهائي. واا
 مراحل وعمليات التحسس النائي.
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  .و م يات التحسس النائي (: معاحا1الشكا)

 : ل تحسس النائي ساسيةالرم يات  لتفسيع ا
 Energy source or illumination (A)                   مصدر الطاقة  -1

االستشعار عن بعد يحتاج الي مصدر يبعث بالطاقة عن طريق االشعاع فيكون 
 الموجات واالشعة الحرارية للهدف موضع الدراسة بمثابة مركز الرسال

  Radiation and Atmosphere (B)وسط مرور الطاقة      - 2

خالل  وهو الغالف الجوي الذي يمر من خالله الموجات فيمتر جزء كبير منها    
ة المرئية وجزء من عحول االرض وهي غالبية ويمرر بعضها وهي االش الغاز أغلفة
IR   
 Transmission, Reception, andل، معالجةاث، استقبانبعا -5

Processing (E)   

يتم ارسالها (Sensor) الحساسة  األجهزةاالشعة المنعكسة الملتقطة بواسطة      
منعكس الي شدة مغناطيسية ثم  إشعاعاالستقبال ويتحول شدة كل  الي محطات

تتكون الصورة التليفزيونية في وبالتالي  Pixelية فتتحدد الكثافة الضوئية لكل ائكهرب
     Image (hard copy and/or digital)  الي  نفس الوقت ويمكن تحويلها

   Interpretation and Analysis (F) التفسير والتحليل -6

الكمبيوتر والتعامل معها بكافة الوسائل   إدخالهاالصورة المتحصل عليها يمكن   
 ع الدراسةالستخالر المعلومات عن الهدف موض



 

9 
 

يمكن التحكم في البيانات وتحليلها واستخالر   Application (G) التطبيق -7
 . حل  مشاكل معينة كثير من المعلومات االضافية والمساعدة في 

 2محاظعة 

هو عبارة عن تدفق مستمر من حزم الموجات  ال يف الكهعومغنا يسي:
 وتنتهي بعشرات او مئات الكيلومترات. المايكرون بلعشارالكهرومغناطيسية التي تبدأ 

 
 وهناك  دة نظعيات تصف ال يف الكهعومغنا يسي ومنها: 

والتي تنر بان   WAVE NATURE THEORYالنظعية المو ية:  -1
8×3الطاقة الكهرومغناطيسية تنتقل بشكل موجي متناسق بسرعة الضوء )

م.   ( 10
والناشئة من تعامد المجالين الكهربائي والمغناطيسي والذي يكون مستويهما  1-ثا

ويشكالن معا حقال كهرومغناطيسيا. وعليه طبقا لنظرية  عمودي على اتجاه االنتشار
دي برولي والتي تؤكد بان الطاقة الكهرومغناطيسية ذات طبيعة ميكانيكية مزدوجة 

(وتتحرك   Lالمدا )               حيث تسلك سلوك موجات لها طول موجي معين
 بسرعة ثابتة وهي سرعة الضوء حيث يعبر عنها بالعالقة التاليةي

F = C/L 
 حيث ان

Fالتردد . هرتز = 

C 10× 3= سرعة الضوء
 1-م. ثا 8 
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Lطول الموجة. م = 

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

 
 Particle Theoryالدقائقية:   ونظعية ال سيمات  -2

جسيمية وتوصف بداللة  أوتنر بان الطاقة الكهرومغناطيسية تسلك بصفة دقائقية 
في  عبارة عن جسيمة عديمة الشحنة والكتلة يتحرك بسرعة الضوء وهو الفوتون

 بالعالقة التاليةيالفراغ وله طاقة حيث يعبر عنها 
𝐸 = 𝐻 × 𝐹 

 حيث أن ي

Eالطاقة . جول = 

H .10×6.626= ثابت بالنك
 .1-جول. ثا 34-

لذلك فقد دمج دي برولي بين هاتين الصفتين بلعطاء معادلة عامة فذعطى طول 
 وكما في العالقة التاليةيالموجة بداللة الطاقة 

L=Hc/E 
L )6 10×1= طول الموجة )مايكرو متر 

 العالقة بين طول الموجة والطاقة عكسية.  لذلك فان
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من قمة  أوي هو المسافة بين موجتين متتاليتين Wave lengthال وا المو ي
 .األخرىقمة الموجة  إلىلموجة معينة 

 .هو عدد الدورات لكل ثانية التي تمر بنقطة معينةFrequencyالترددي 
Radiometric  الكهرومغناطيسية ضمن  لزشعةهو عبارة عن مقياس فيزياوي

 االطوال الموجية الفوق البنفسجية والمرئية والحمراء 

 جدول) (ي األشعة وأطوالها الموجية وكيفية االستفادة منها.

 الوصف ال وا المو ي االسم
جميع اجزاء هذا الطيف يمتر من قبل الغالف الغازي  0.03 اشرة كاما

 وهو غير مفيد لتقنيات التحسس النائي
يمتر كليا من قبل الغالف الغازي ونادر االستعمال في  3-0.03 االشرة السينية

 مجال تقنيات التحسس النائي
 ونادر االستعمال في مجال تقنيات التحسس النائي 0.4-3 االشرة فوق البنفس ية

 الضوئية وبعضوالكواشف  واألفالمتتح فيه العين  0.7-0.4 الم اا المعئي
 األطيافالمسح المتعدد  أجهزةالقنوات من 

تتفاعل هذه االشعة حسب طول الموجة االساقط وتتح  3-0.7 تحت الحمعاء المنركسة
 سبه معظم قنوات المسح المستخدمة في التحسس النائي

تعطي هذه المنطقة الخوار الحرارية لالجسام التي  14-3 تحت الحمعاء الحعاعية
 الحرارية يمكن التحسس بها فقط باستخدام المتحسسات

 موجات دقيقة تستطيع ان تخترق الغيوم والضباب  30-0.3 المو ات الدقيقة
 تستخدم في أجهزة الرادار وتعمل بذطوال موجية خاصة 30-0.1 المو ات العاداعية

 أطول موجات الطيف الكهرومغناطيسي سم30< المو ات العاديوية
 مزايا التحسس النائي:مواصفات و 

للمعطيففففات الفضففففائية مواصفففففات ومزايففففا خاصففففة بهففففا تسففففاعد علففففى رصففففد  أن 
 ياألرضية األهدافوتحليل 
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الفضائية الواحدة ان تغطفي مسفاحة  مرئيةيمكن لل :Synoptic viewالشمولية  -1
واسفففففعة اليتسفففففنى لعفففففين االنسفففففان او أي تقنيفففففة اخفففففرى االحاطفففففة بهفففففا. فالمرئيفففففة 

، امفففا 2كفففم 34000تغطفففي  Landsatالفضفففائية المكتسفففبة مفففن التفففابع الصفففنعي 
فتغطي نصف الكفرة االرضفية واعتمفادًا علفى  Metosatالمرئية الفضائية التابعة

تحفففت نففففس  االراضفففيهفففذه الشفففمولية فانهفففا تمكننفففا مفففن دراسفففة ومراقبفففة مسفففاحات 
 الظروف والفترة الزمنية.

يمكففن الحصففول علففى المعطيففات  :Temporal resolutionالتكعاعيععة الزمنيععة -2
ئية بصففورة متكففررة ودوريففة وتختلففف هففذه التكراريففة حسففب التففابع الصففنعي. الفضففا

كففل  Spotيففوم وللتففابع الصففنعي (16) كففل Landsat  بالنسففبة للتففابع الصففنعي
 بالتصفففوير المائفففل، امفففا التفففابع الصفففنعي  ة ايفففام(يفففوم وتفففتقلر الفففى اربعففف26)

NOAA(ساعة اما 12فكل )Metosat (ساعة1/2كل ) . 

ي تسفففجل المعطيفففات الفضفففائية Spectral resolutionال يفعععي قعععدعة التمييعععز -3
، اذ يعكفس كفل نفوع مفن االهفداف االت طيفية متعددة تسفمى النطاقفاتضمن مج

االرضففية المصففورة كميففة ونوعيففة معلومففة مففن االشففعة السففاقطة او يبعففث باشففعة 
 .األخرىحرارية تؤدي الى ظهوره بمظهر يختلف عن االهداف األرضية 

ي يقصففد بقففدرة التمييففز المكففاني Spatial resolutionز المكععانيقععدعة التمييعع  -4
اصففغر بعففد يمكففن للمتحسففس تمييففزه وبالتففالي اصففغر مسففاحة يمكففن تسففجيلها مففن 
المرئية الفضائية علفى سفطح األرض، وتختلفف مفن مستشفعر إلفى آخفر. فالنسفبة 

 م.  1×1فهي  AVHRRم أما للمستشعر  30×30( TMللماسح الغرضي )

   Radiometric Resolutionا شرا ي  دقة التمييز -5

على التسجيل الدقيق للتغير في الطاقة اإلشعاعية  وهي قابلية المتحسس  
مستوى الدكنة أو  64مثل مدى  على مدى يمثل مستويات درجات الدكنة ،

درجة دكنة ، وهذا يساعد على التمييز بين العوارض المتقاربة في  256
 االنعكاسية وزيادة شدة التباين بين القيم االنعكاسية.

 3محاظعة 
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 تفا ا ال اقة مع مكونات الغالف ال وي:
ل تبدأ الطاقة الكهرومغناطيسية من مصدر مولد للطاقة )كالشمس(وتنتقل خال

سطح  الىعبر الغالف الجوي قبل وصولها الفضاء الخارجي لتقطع مسافات طويلة 
 فلنهابمكونات الغالف الجوي )الغازات والدقائق(  األشعةاالرض وعندما تتصادم 

تتشت وبدرجات مختلفة تتوقف على نوع الغازات وحجمها وكثافتها وزاوية سقوط 
 قسميني إلىوالتي يمكن تقسيمها  والطول الموجي األشعة

تتكون  الغازاتي يتكون الغالف الجوي من انواع متباينة من  ابتةال غازاتال .1
 ة من االوكسجين والنتروجين وثاني اوكسيد الكاربونيبصورة رئيس

 .....   .والهيدروجين والهيليوم

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

 .... .واالمونيا

بناءا على ذلك فان مكونات الغالف الجوي تحصل فيه عدة  ظواهر توثر  
الهدف وخالل الغالف الجوي ومن هذه  إلىمن المصدر  األشعةعلى انتقال 

 المظاهري

الكهرومغناطيسية ويحدث بواسطة هو االتجاه المعاكس للطاقة التشتت:  -1
الجزيئات العالقة في الجو. ويعبر عن تشتت الطاقة الكهرومغناطيسية القادمة الى 

 االرض والمنعكسة عن االرض ويسببي

 السماء. إضاءة -1
 للهدف. باإلضافةالجوية  اإلضاءةيجعل البيانات الفضائية والجوية تسجل شدة   -2
 عن المتحسس.يوجه الضوء المنعكس بعيدا  -3
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 .واألرضالشكل) (ي يوضح تفاعل الطاقة مع الغالف الجوي 

 يأنواعثالث  إلىويقسم 
على  لتشتتي يسود هذا النوع من اRayleigh Scatter تشتت عاي ي -1

ويعتمد على طول الموجة حيث (كم فوق سطح األرض 10-9ارتفاعات تتراوح بين )
مع  اإلشعاعالرابع لطول الموجة ويحدث عند تفاعل  األسيتناسب عكسا مع 
المتفاعلة معها.  لزشعةاصغر بكثير من طول الموجة  أقطارهاجزيئات الجو التي 

تشتت من طول الموجة  أكثروجية القصيرة تكون الم األطوالذات  األشعةلذلك فان 
. ومن مرالضوء االح أضعاف أربعبمقدار  يتشتت األزرقالضوء  أنحيث  الطويلة.

 األشعةالناتج من تداخل  األزرقهو ظهور السماء باللون  يمظاهر تشتت رايل
الشمسية مع جزيئات الغالف الجوي وتشتت اشعة السماء االقصر طوال بينما يصبح 

الشروق اذ تنتقل اشعة  أوالبرتقالي عند الغروب  أولون السماء مائال لالحمرار 
 لزشعةالشمس ضمن مسار اطول مما تجتازه في منتصف النهار فيحدث تشتت 

 . األسودلوال هذا التشتت لظهرت السماء باللون  إذ األطول األمواجضمن 

(كم 5-0شائع في االجزاء المنخفضة في الجو ):Mie Scatterتشتت ماي  -2
جزيئات الجو)الغبار الدخان بخار الماء( مساوية لطول الموجة  أقطارويحدث عندما 

للطاقة الساقطة التي يتحسس بها ويؤثر في الموجات االطول ويكون مهم عندما 
 في معظم الظروف الجوية. األولالجو يكون غائما او معتما بينما 



 

15 
 

يحدث عندما تكون قطر الجزيئات :Non selectiveالتشتت غيع االنتقائي  -3
اكبر بكثير من طول الموجة فقطرا الماء الكبيرة والغبار تعد من  للتشتتلمسببة ا

 بذقطارهذا التشتت فيعد غير انتقائي حسب طول الموجة وهو بشكل شائع  أسباب
 األحمر(مايكرون.  حيث عندما تتشتت كميات متساوية من الضوء 100-50بين )

الغيوم باللون  وأحياناولذلك يحدث الضباب  األبيضتنتج اللون  واألزرق واألخضر
 .األبيض

يسبب فقدان الطاقة عند طول موجي معين خالفا  Absorptionاالمتصاص -2
. األوزونوغاز  CO2هي بخار الماء وغاز لزشعةالمواد امتصاصا  وأكثرللتشتت 

 ومنها. أمورونتيجة لظاهرة االمتصار البد من مراعاة عدة 
 غياب النوافذ الجوية في المجاالت التي سيجري التحسس من خاللها. أووجود  -1
 ثم اختيار المجاالت الطيفية. توفر مصدر الطاقة الالزمة وتركيبها الطيفي -2
طول الموجة المستخدم وانتقاء وقت الحصول على البيانات الفضائية ووقت  -3

 التصوير. 
هي حركة الضوء عبر سطح وطول موجة  Transmissionالنفوذية  -3

الساقطة. وهذا مايحصل مع النبات اذ  األشعة إلىالنافذة  األشعةمعتمدة وتقاس عن 
تخترق اوراق النباتات بينما هذا اليحصل مع التربة اال باستخدام  أن األشعةتستطيع 
 الرادار.  أجهزة

طيف وتعرف بان جزء من ال Atmospheric windowsالنوافذ ال وية
الكهرومغناطيسي وضمن اطول موجية محددة التي تستيطع ان تخترق الغالف 

يحدث لها تغيير وبذلك فانها تمتاز بنفاذية  أندون  األرضالجوي وتصل سطح 
 وقدرة اختراق عالية . واهم النوافذ الجوية المستخدمة بالتحسس النائي هيي

 ال وا المو ي تس ا النوافذ
1 10.3- 1.3 
2 1.5-1.8 
3 2-2.6 
4 8 -14 
 مايكعمتع 1 -م م 1 5
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 Refractionاالنكساع -4
ينتقل الضوء بصورة مستقيمة في الوسط ذو الكثافة الضوئية المتجانسة وعند دخول 

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

  .انكسار

 األشعة إلىالساقطة  األشعةهي النسبة بين  Reflectanceاالنركاس:  -5
 األجسامدكانة حيث الالجسم العاكس ودرجة  ةتمد على طبيعالمنعكسة. وهذا يع

 .األشعةالملساء والفاتحة اللون سوف تعكس اكبر كمية من 

 التحسس النائي  هدافال يف التي تخدم    زاء

 ال وا المو ي األشرة التي يستفاد منها في التحسس النائي
 VIS (visible) األشرة المعئية

 
400 – 700 

 NIR(near infrared) الحمعاء القعيبةاألشرة تحت 
 

700 – 1300 

 MIR (middle infrared) األشرة تحت الحمعاء المتوس ة
 

1300 – 3000 

 TIR (thermal infrared) 3000 – 14000 األشرة الحعاعية
 FIR (far infrared) األشرة تحت الحمعاء البريدة

 
14000 – 1000000 

 


