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 الملخص

(. مسجده فً القاهرة 7611-7621عاما،  71س )حكم بٌبرالظاهر السلطان دٌنٌه علً ٌد من المبانً ال مجموعهتم بناء 

محاط المفتوح الفناء ال، بما فً ذلك قلٌديتالنمط فً تخطٌطه الالعمارة المملوكٌة. ٌتبع هذا المسجد  عظمة مثال على

تارٌخٌة ال للحجارهأضرار جسٌمة  إحداث الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فً الموادرواق القبلة. وتسببت  رهم، أكبأروقهبأربعة 

المٌاه منسوب ارتفاع  وهو رئٌسًمن األضرار والتدهور وفقا لسبب االسالمٌه آثار القاهرة معظم تعانً  .ه للمسجد قٌمال

التكنولوجٌا الجدٌدة  أصبحتالوقت الحاضر؛ فً . والزحف العمرانً الغٌر مخطط صحًالصرف ال كنتٌجه لسوء شبكات

أصبح الزحف الحضري مشكلة عالمٌة بعد أن مثل تقنٌات االستشعار عن بعد تلعب دورا هاما فً إدارة التراث الثقافً. 

شف التغٌرات البٌئٌة باستخدام ك وقت وال ورتتناول هذه الدراسة التوصٌف المكانً على مر .فً البلدان النامٌة مثل مصر

وستستخرج المناطق الحضرٌة السابقة  TM  Sentinel2-Aجوٌه صور الال من خاللالصناعٌة مؤشرات صور األقمار 

سوف  هذه الدراسه نعوبشكل عام، فإن الناتج  . عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌةوالحالٌة باستخدام تقنٌات االستشعار 

منطقة الدراسة ل الحضرٌه مؤشراتالوالكشف عن التغٌرات بٌن  هالبٌئٌالتغٌرات رصد سلط الضوء بوضوح على ٌ

نطاق الوصوال الى و طوٌلة المدينظر اللمراقبة كمٌة التغٌرات فً استخدامات المناطق الحضرٌة واألراضً من وجهة 

تفسٌر البٌانات الساتلٌة جنبا إلى جنب مع الدراسات  ه للموقع معالهٌدرولوجٌ دراسهال .محلً لحماٌة المناطق األثرٌةال

ارٌخٌة والدراسات االستقصائٌة هً تطبٌقات هامة فً دراسة إدارة التراث الثقافً. وأخٌرا، فإن التكامل بٌن األثرٌة الت

 .لحماٌة الموقع األثري الحلول الجدٌدهتقنٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة سٌساعدنا على خلق بعض 


