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 ادر المعمومات االستشعار عن بعد . مص1
مصادر المعمومات في االستشعار عن بعد عمى اساس طريقة االستشعار ، وىنا تقسم         

تقسم الى نوعين ) االول : مصادر الفوتوغرافية ( ) الثاني : المصادر غير الفوتوغرافية ( 
 ( يوضحان ىذا المفيوم  :21و  21) واالشكال

  (11شكل)

 
 
 
 ( 11شكل )



 
 
 . المصادر الفوتوغرافية :1

مجموعة من تستخدم في االستشعار ضمن الجزء المرئي من الطيف الكيرومغناطيسي       
جوية ، المعمومات الكانت ىذه االفالم الى وقت قريب الوسيمة الوحيدة لمحصول عمى اذ ، االفالم 

 وال زالت تستخدم حتى يومنا ىذا ، ويمكن اجماليا وعمى النحو التالي :
 سود( :االفالم العادية ) ابيض وا –أ 
وتسمى باالفالم البانكروماتية بمعنى انيا افالم حساسة لجميع الوان الطيف المرئي وىي ) فمم  

 فمم التجسس ( –الخرائط 
 افالم دون الحمراء ) ابيض واسود (  –ب 

شبييا بافالم العادية المشار الييا ، لكن تختمف من حيث الحساسية الطيفية ومن مميزات ىذا 
 النوع :
 مى اختراق الضباب قدرتو ع 
   انعكاسية عالية لمنبات 
 انعكاسية عالية لمماء كونو يعطي تدرج لوني لممياه بحسب االعماق 

 



 ىو : استخدام هذا النوع من االفالم* اما بخصوص 
 تحديد دقيق لممحاصيل النباتية وتشخيص النباتات المريض من غيرىا 
 اعداد خرائط لمغابات والنباتات بعد دراستيا 
 ب زحف الكثبان الرممية في المناطق الجافة وتحديد تعرية التربةقيرا 
 اعداد خرائط لممواقع االثرية 
 تحديد القنوات النيرية والمستنقعات ...الخ 

 افالم عادية ممونة : -جـ 
تتكون من ثالث طبقات ، وكل طبقة حساسة لنوع معين من االلوان ) االزرق ، االخضر،    

اللوان الرئيسة ) العين البشرية ترى خميط من ىذه االلوان ( اىم االحمر ( يطمق عمييا ا
 استخدامات ىذا النوع من االفالم :

  تحديد نوع المحاصيل ، االشجار ، امراض النباتات ، نوع التربة 
 انتاج الخرائط الجيولوجية 
 تستخدم المرئيات الناتجة من ىذه االفالم في الدراسات المائية والبحرية 
  االثرية والحضرية ) المدن(الدراسات 

 االفالم دون الحمراء القريبة الممونة : -د 
ىذه االفالم شبيو باافالم الممونة العادية حيث انيا تتكون من ثالث طبقات ، وكل مستشعر     

 لو موجو معينة من االشعة الكيرومغناطيسية وىي :
 موجات النطاق االخضر ، تسجل عمى الطبقة الصفراء 
  موجات النطاق االحمر ، تسجل عمى الطبقة االرجوانية 
 ة الزرقاء الداكنة .قموجات نطاق االشعة دون الحمراء ، تسجل عمى الطب 
)  افالمان طبيعة ىذه االفالم ال تعطي المون الطبيعي لمنطقة الدراسة وبالتالي تسمى      

 االستخدامات وىي : عمومًا ان ىذه االفالم ليا العديد منو االلوان الكاذبة( ، 
 أكتشاف امراض النباتات وتحديد ما ىو مصاب وما ىو طبيعي غير مصاب 
 . رطوبة التربة واعداد الخرائط ليا مراقبة 
 تحديد المناطق المتأثرة بالفيضانات 
 المناطق الحضرية وتصنيفدراسة  
 تحديد مناطق المياه الكثيفة . 

 
 



 : الصور متعددة االطياف -هـ 
ت التصوير العدة االت تصويرية موجيو لنفس الظاىرة او المشيد ، وقد تحمل االاستخدام     

) افالم االبيض واالسود الحساس لالشعة دون الحمراء( وكذلك يمكن االعتماد عمى االفالم 
 البانكروماتية ودون الحمراء القريبة الممونة : اما اىم االستخدامات فيي 

 تحديد انواع المحاصيل 
  المجاريدراسة فائض 
 االكتشافات المعدنية 

 الفوتوغرافية :غير . المصادر 1
من الطيف الكيرومغناطيسي  تستشعر جزءاً  الفوتوغرافيةان مصادر االستشعار عن بعد   

المحصور بين ) االشعة المرئية ونطاق االشعة دون الحمراء القريب( ليذا البد من استشعار 
بقية اقسام الطيف الكيرومغناطيسي من خالل مستشعرات اخرى تسمى ) مصادر غير 

 تشعارىي التي تستخدم في اس الفوتوغرافيةفوتوغرافية ( ، ويبدو ان مصادر االستشعار غير 
مرئية ، اذ تختمف ىذه الوسائل مع اختالف نوع الوسيمة التي تحمميا ) شعة ا عن بعد كونيا

الطائرات او االقمار الصناعية ( . وبصفة عامة تقسم ىذه المصادر الى ) الوسائل الجوية و 
 الوسائل الفضائية( :

 - : الوسائل الجوية 
مومترات( اذ تسجل مناظر لسطح االرض محدد ) بضع كي اتتحمميا الطائرات الرتفاع     

 :او المنبعثة من السطح وعمى النحو التالي  الكيرومغناطيسية المنعكسةباستخدام االشعة 
 الالقط متعدد االطياف  –أ 

من حيث الجودة اذا ما قورنت مع المصادر الفوتوغرافية ، لذا  الواقط ىي االفضلىذه 
 :ايمكن اجمال مميزاتي

  تمييزية اشعاعية عالية في نطاقات ضيقة من موجات الكيرومغناطيسية وفي يعطي دقة
 وقت واحد .

 ( 3,1اتساع نطاقات االستشعار التي تعمل فييا ىذه االجيزة ، مثل اشعة فوق البنفسجية 
 مايكرومتر( 3,,2ميكرومتر( الى نطاق االشعة دون الحمراء الحراري )

 ية واستخداميا في عمميات التحميل الكمي .امكانية تخزين المعمومات عمى ىيئة ورق 
 الالقط الخطي الحراري لالشعة دون الحمراء  -ب 



مايكرومتر ( ، ان االستشعار في ىذه النطاقات يبحث عن  ,2-1تكون نطاقات الموجات بين ) 
تحديد االختالفات في االشعاع الحراري المنبعث باستخدام نطاقات االشعة دون الحمراء 

 والبعيدة .المتوسطة 
 
 

 

 أجهزة استشعار الميكروويف  -جـ 
الرادار والراديومتر ، اذ  انواعيا ( ومن اكثر عدة امتار –ممم  2الموجات المستخدمة )     

يستشعر الراديومتر االشعة الطبيعية المنبعثة من االجسام ، بينما يقوم الرادار بتوليد الطاقة التي 
اجيزة االستشعار االخرى يطمق و ام فعال( بينما الراديومتر يستشعرىا ، اذ يطمق الرادار ) نظ

 وعمى النحو التالي : عمييا ) غير فعالة او سمبية (
 : الرادار 

( اذ تم تطويره  Radio Detection And Ranging = Radarان لفظ الرادار )  
لالغراض العسكرية وذلك لعدم ارتباطو بضوء الشمس او تأثره باالحوال الطقس مما جعمو وسيمة 
جيدة لمتجسس واالستكشاف . واىم االستخدامات ) دراسة المناطق االستوائية المغطاة السحب 

اتات ، استكشاف طول ايام السنة ، دراسة التضاريس ، دراسة االمطار ، التفريق بين انواع النب
 ما تحت سطح االرض (

 : الراديومتر 
يقيس الراديومتر كمية الطاقة في المشيد الذي يستشعره في نطاق الموجات الطويمة من     

)  الطبيعية مصدر الطاقةاالشعة الكيرومغناطيسية ، وعممو عكس الرادار كونو يعتمد عمى 
 يستخدم في التطبيقات المناخية والبحرية ولرطوبة التربة والجميد ( ليذا ،  الشمس(

 


