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لقد كشفت األزمة االقتصادية اليت حلت مؤخراً عن الدور احلاسم املنوط بكفاءة وإنتاجية املوارد الطبيعية احملدودة، مثل الكتلة احليوية والغالف اجلوي 
احليوي واملوارد املعدنية واملياه، لتحفيز التنمية االقتصادية املستدامة. وقد أُطلق على تغري املناخ عبارة »التحدي الذي يواجه العصر«. وقد برز أثره 
فعاًل، ولسوف يشتد مبرور الزمن إذا ترك وشأنه. ومثة فيض من أدلة علمية تفيد بأن تغري املناخ يهدد النمو االقتصادي والرخاء والرفاه االجتماعي 

على املدى الطويل يف كل البلدان تقريباً، كما يهدد البقاء يف حد ذاته لدى أكثر اجملتمعات السكانية تأثراً.

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واالتصاالت الراديوية على وجه اخلصوص، أدوات ال غىن عنها يف مواجهة تغري املناخ. ومن اجملاالت اليت تقع يف 
هذا السياق: مواصلة عمليات الرصد واملراقبة الطويلة األجل لنشاط كوكب الشمس لتحسني معرفتنا وفهمنا ألثر االشعاع الكهرمغنطيسي املنبعث من 
الشمس على بيئة األرض، مبا فيها املناخ؛ ومواصلة عمليات الرصد لتوصيف التغريات يف الغالف اجلوي واحمليطات وسطح اليابسة، واستخدام هذه 
املعلومات يف منذجة تغري املناخ؛ ومواصلة عمليات رصد التغري يف طبقة األوزون وآثارها على البيئة وعلى صحة اإلنسان. ومن املعرتف به أن تقييم 
التغري يف غطاء األرض وفهم دينامياته مها من املتطلبات األساسية إلدارة مستدامة للموارد الطبيعية ومحاية البيئة واألمن الغذائي وتغري املناخ وبرامج 
املساعدة اإلنسانية. وتسهم أنظمة االتصاالت الراديوية األرضية والساتلية يف مراقبة انبعاثات غاز الكربون وتغري غطاء اجلليد القطيب وأهنار اجلليد 
والتغريات يف درجات احلرارة. ومثة جانب هام آخر وهو تطبيق أنظمة االتصاالت الراديوية احلديثة يف سبيل زيادة اإلنتاجية واستمثال استهالك الطاقة 

واحلد من تكاليف النقل مما يؤدي إىل ختفيض مستوى انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.

ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن استخدام أنظمة االتصاالت الراديوية لرصد خمتلف مظاهر تغري املناخ وآثارها إىل جانب تطبيق تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وكذلك االتصاالت الراديوية مبثابة حل يرمي إىل اإلسهام يف ختفيف استهالك الطاقة على نطاق العامل.
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مقدمـة
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إن إطالق اإلنذار يف الوقت املالئم بوقوع الكوارث الطبيعية والبيئية، ودقة التنبؤ بأحوال املناخ والتعمق يف فهم املوارد النادرة، مثل الكتلة احليوية 
والفلزات املعدنية واملياه والطاقة، واحلفاظ عليها وتوخي الكفاءة يف إدارهتا، هي من االشرتاطات األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة. 
واملعلومات عن املناخ وتغري املناخ والطقس والتهطال والتلوث أو الكوارث مسألة يومية على درجة بالغة من األمهية بالنسبة للمجتمع العاملي. وتوفر 
أنشطة الرصد هذه املعلومات، وهي مطلوبة من أجل التنبؤ اليومي حبالة الطقس وإجراء دراسات عن تغري املناخ، وذلك من أجل محاية البيئة والنهوض 
واملمتلكات.  األرواح  على سالمة  وحفاظاً  واألمن(  املرافق  ونشر  احلضرية  والتنمية  والبناء  والزراعة  والطاقة  النقل  )يف جماالت  االقتصادية  بالتنمية 
وتستخدم عمليات رصد األرض كذلك الستقاء بيانات مفيدة خبصوص املوارد الطبيعية، وهو ما يتسم بأمهية حامسة من أجل البلدان النامية. وينبغي 
أال يغرب عن البال أن هذه املعلومات، وهي تقوم على القياسات أو يتم مجعها، تتوفر وتوزع عن طريق أنظمة االتصاالت الراديوية. وتؤدي االتصاالت 
الراديوية دوراً بارزاً يف رصد املناخ ويف مساعدة البلدان على التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها ويف التصدي للتحديات الكربى اليت تواجهها.

ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد دوراً حيوياً يف تنمية أنظمة االتصاالت الراديوية على صعيد العامل، وهو يتناول كل اجلوانب التقنية 
والتشغيلية والتنظيمية املالئمة ذات الصلة. وقد أسند االحتاد الدويل لالتصاالت إىل قطاع االتصاالت الراديوية ثالثة أهداف اسرتاتيجية رئيسية، وهي:

تأمني الرتشيد واإلنصاف والكفاءة واالقتصاد يف استعمال مجيع خدمات االتصاالت الراديوية لطيف الرتددات الراديوية واملدارات   -
الساتلية. وهذا هو دور املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اليت يعقدها االحتاد الدويل لالتصاالت، واليت تلتئم كل ثالث 
إىل أربع سنوات، حيث تقرر الدول األعضاء يف االحتاد حتديث لوائح الراديو، وهي املعاهدة الدولية اليت حتتوي على األحكام 

التنظيمية الواجب اتباعها يف استعمال طيف الرتددات الراديوية؛
ضمان التشغيل اخلايل من التداخالت ألنظمة االتصاالت الراديوية، مبا فيها األنظمة الفضائية. وهذا هو دور الدول األعضاء   -

يف االحتاد، من خالل تنفيذ اإلجراءات اليت تنص عليها لوائح الراديو اليت يديرها مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد؛
وضع توصيات وتقارير وكتيبات من أجل كفالة األداء واجلودة الالزمني لتشغيل أنظمة االتصاالت الراديوية. وهذا هو دور جلان   -

الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد.
ويوفر قطاع االتصاالت الراديوية ‘عصب احلياة’ لتطوير أي نظام اتصاالت راديوية، وأعمال القطاع شرط أساسي لنجاح تشغيل أي تطبيق راديوي. 
ويف أثناء زيارة ملقر االحتاد الدويل لالتصاالت )يونيو 2007( قال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون إن “االحتاد الدويل لالتصاالت واحد من 

أهم أصحاب املصلحة يف جمال تغري املناخ”.
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أنظمة االتصاالت الراديوية وتطبيقاتها في دعم فهم آثار تغير المناخ وتقييمها والحد منها   .1    

إن رصد البيئة بواسطة األنظمة الراديوية الساتلية أو األرضية مسألة جوهرية يف فهم القوى اهلائلة اليت جتعل من كوكب األرض عاملاُ يعج باحلياة، ولكن 
هذه القوى قد تتهدد احلياة أيضاً. ومن املمكن رؤية املالمح اجليولوجية من الفضاء بكل وضوح، بل إن طبوغرافيا احمليطات اليت تقاس بدقة يف حدود 
سنتمرت واحد تصور لنا مالمح قاع احمليطات وتبني ما فيها من أخاديد وتشكيالت بركانية. وتساعد البيانات اليت يتم مجعها على فهمنا لديناميات 
الغالف اجلوي وتفاعله مع احمليط واليابسة ومن مث ال غىن عنها يف بناء النماذج اليت تستخدم يومياً يف التنبؤ بأحوال الطقس. وال ميكن فهم اآلثار 
الطويلة األجل على املناخ إال باالعتماد على احملاسيس الفاعلة أو املنفعلة يف الفضاء اخلارجي اليت تقيس ارتفاع األمواج وحرارة املياه ودرجة امللوحة 
وتركيز طبقة األوزون - أي كل أنواع البيانات اليت تصور سلوك البيئة اليت نعيش فيها. ويضم اجلدول 1 خمتلف أنواع التطبيقات الراديوية املستخدمة 

يف أنظمة رصد األرض.

الجدول 1
أنواع أنظمة رصد األرض

التطبيقات املنفعلة
احملاسيس املنفعلة على األرض

احملاسيس الساتلية املنفعلة عن بعد

رادارات الطقس ورادارات جانبيات الرياح والرادارات األوقيانوغرافيةالرادارات املقامة على األرضالتطبيقات الفاعلة
املسابري الراديويةمساِعدات األرصاد اجلوية

سواتل استكشاف األرض وسواتل األرصاد اجلويةنطاقات إرسال البيانات أرض-فضاء
سواتل استكشاف األرض وسواتل األرصاد جويةنطاقات إرسال البيانات أرض-فضاء

احملاسيس الساتلية الفاعلة عن بعد )مقاييس االرتفاع، مقاييس التشتت، الرادارات الرادارات احملمولة يف الفضاء
ذات الفتحية الرتكيبية، رادارات التهطال، رادارات جانبيات السحب(
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‘التقرير  يف   ،)RSGP( األورويب  االحتاد  يف  الراديوي  الطيف  بسياسة  املعين  الفريق  خُلص 
والرأي’ عن “هنج منسق للطيف يف االحتاد األورويب الستخدام الطيف الراديوي لألغراض 

العلمية” )25 أكتوبر 2006(، إىل أن:

إهنا  إذ  املالية،  الناحية  من  القياس  تقبل  ال  اجملتمعية  القيمة  هذه  “معظم 
تتعلق مبنع وقوع خسائر كبرية يف األرواح أو مبخاطر تتهدد األمن واالستقرار 
االجتماعي السياسي. ومع ذلك فإن االستخدام العلمي للطيف له أيضاً 
اقتصادية  منافع  االقتصادية ويف جلب  العديد من اجملاالت  أثر مباشر يف 
والزراعة  والنقل  الطاقة  جماالت  يف  واالقتصادية  التكنولوجية  التطورات  يف 

واالتصاالت والطب وما إىل ذلك.”
إن األثر االقتصادي الطويل األجل للمعلومات الناجم عن سواتل االستشعار عن بعد أثر 
ال بأس به، سواء يف إنتاج األغذية وغريها من املنتجات الزراعية أم يف تدوير عجلة مشاريع 
األعمال والصناعات اليت تتوقف على استقرار أحوال الطقس احمللي واملناخ على املدى 
األطول. وحتقق أنشطة الطريان املدين والشحن البحري والنقل الربي منافع ووفورات مباشرة 

من التأهب يف الوقت املناسب ألحوال الطقس املعاكسة.
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عمليات الرصد الساتلي لسطح األرض والغالف الجوي المحيط بها
إن السواتل هي أكثر األساليب كفاءة من حيث التكلفة، إن مل تكن الوحيدة، لرصد بيئة األرض بأكملها، براً وحبراً وجواً. ومن القدرات الفريدة اليت 
تتسم هبا السواتل أهنا ترصد مساحات واسعة بانتظام ودون تدخل )باستخدام نفس اجلهاز( مع القدرة على سرعة استهداف أي نقطة يف األرض، 
مبا يف ذلك األماكن النائية والقاسية، وتواصل سلسلة من عمليات الرصد على امتداد فرتة طويلة من الزمن. ومن خالل هذه القدرات، تعود اخلدمة 

الساتلية الستكشاف األرض بالكثري من املنافع على اجملتمع سواء يف القطاعات التجارية أم تلك اليت ال تبتغي الربح.

والسواتل هي أفضل وسيلة اللتقاط صورة حية للحالة الراهنة لكوكب األرض من منظور واحد وحيد. إذ ال ميكن ألجهزة أي مركبة فضائية مبفردها 
أن توفر صورة كاملة للحالة، بينما يوفر لنا األسطول الراهن من املركبات الفضائية، اليت تعمل متضافرة وتتقاسم البيانات فيما بينها، أفضل تقييم 

متاح لنا لألحوال العاملية.

وختدم هذه البيانات غرضني، فهي:

توفر أساساً لرصد وقياس تغري املناخ وآثاره على كوكب األرض؛  -
وتوفر مدخالت مثبتة علمياً لوضع النماذج املناخية.  -

لقد حقق علم املناخ خطوات تقدم مذهلة بفضل عمليات الرصد الساتلية. وأمكن بفضل مقياس اإلشعاع الذي صاحب املركبة Explorer 7 من عام 
1959 إىل عام 1961 قياس الطاقة اليت تدخل األرض وخترج منها قياساً مباشراً. وقد مكنت هذه املهمة واملهمات اليت أعقبتها العلماء من قياس توازن 

طاقة األرض بقدر أكرب بكثري من الثقة مقارنة بالتقديرات غري املباشرة السابقة وأفضت إىل حتسني النماذج املناخية. ونظراً لتحسن أداء أجهزة قياس 
اإلشعاع، فقد حققت هذه القياسات الدرجة املطلوبة من الدقة واالستبانة املكانية والتغطية العاملية الالزمة للمراقبة املباشرة لالضطرابات يف ‘ميزانية’ 
الطاقة العاملية املرتبطة باألحداث القصرية األجل، مثل التفجرات الربكانية الكربى. وتقوم مقاييس اإلشعاع هذه مباشرة بقياس االنتقال احلراري يف 
النظام املناخي من االستواء إىل القطب، وقياس أثر ظاهرة الدفيئة الناجم عن الغازات الشديدة التخلخل يف الغالف اجلوي، وأثر السحب على ميزانية 

الطاقة يف األرض. وقد عززت عمليات الرصد هذه من فهمنا لنظام املناخ وحسنت النماذج املناخية.
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اجلوي دوراً  والغالف  الفضاء لسطح األرض  االستشعار)الفاعل والمنفعل( من  ويؤدي 
أساسياً متزايد األمهية يف جمال التطبيق والبحوث يف علم األرصاد، وال سيما يف جمال التخفيف 

من آثار الكوارث املرتبطة بالطقس واملناخ وفهم تغري املناخ وأثره ورصده والتنبؤ به.

ويعزى التقدم املدهش الذي أحرز يف السنوات األخرية يف حتليل الطقس واملناخ والتنبؤ هبما، 
مبا يف ذلك اإلنذارات بظواهر الطقس اخلطرية )من أمطار غزيرة وعواصف وأعاصري( اليت تؤثر 
على كل اجملتمعات السكانية واالقتصادات، إىل حد كبري إىل عمليات الرصد من الفضاء 

ومتثيلها يف مناذج عددية.

نطاقات  اجلوية يف  األرصاد  تطبيقات  أجل  من  الفضاء  من  المنفعل  االستشعار  وجيري 
تردد راديوي خيصصه االحتاد الدويل لالتصاالت للخدمات الساتلية )املنفعلة( الستكشاف 
األرض وخلدمات األرصاد اجلوية. ويتطلب االستشعار املنفعل قياس االشعاعات الطبيعية، 
وهي عادة يف مستويات طاقة منخفضة جداً. وحيتوي هذا القياس على املعلومات األساسية 
عن العملية الفيزيائية قيد النظر. وتزداد أمهية االستشعار املنفعل من الفضاء لسطح األرض 
والغالف اجلوي يف تطبيقات وحبوث علم األرصاد اجلوية. وهو يسهم أيضاً يف فهم تغري 
املناخ وأثره ورصده والتنبؤ به. وُتستخدم أنظمة األرصاد اجلوية أيضاً لرصد التغريات يف املناخ 
والبيئة. وتواجه البشرية جمموعة شىت من الظواهر البيئية اليت تتطلب العناية يف حبثها وحتليلها. 
وتقوم أنظمة األرصاد اجلوية بتجميع بيانات القياسات الطويلة األجل دعماً للدراسات اليت 

تتناول التغريات يف املناخ والبيئة.
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ومبا أن مستوى االنبعاثات املرصودة منخفض جداً، يكاد ال يتجاوز الضوضاء احلرارية، 
املوجات  طاقة  امتصاص  بسبب  سيما  ال  عليها،  أثر كبري  اجلوي  للتوهني  يكون  فقد 
الغالف اجلوي  االنبعاثات من  اجلو، على غرار  املاء يف  الراديوية يف األكسجني وخبار 
لألرض بالذات. ويف هذه الظروف، يتسم انتقاء الرتددات املناسبة للمحاسيس املنفعلة 
تالئم  الرتددات  من  قلة  إن  إذ  املطلوبة،  القياس  إىل جودة  التوصل  بغية  حامسة  بأمهية 
أدق  توفر  مثالُ   GHz 1,4 حوايل  ترددات  يف  جتري  اليت  فالقياسات  الرصد.  عمليات 
املعلومات عن ملوحة املياه، بينما نطاق الرتدد GHz 6 هو األنسب لقياس حرارة البحر، 
والنطاق GHz 24 لبخار املاء، وما فوق GHz 36 لغيوم املطر. ومن مث سرعان ما يتضح 
أن املشاركة، على الصعيد العملي، يف استخدام ترددات اخلدمات الفاعلة مع احملاسيس 
الرتدد  نطاقات  من  الراديو’ سلسلة  ‘لوائح  لذلك، حتدد  وتبعاً  أمر غري ممكن.  املنفعلة 

حتظر فيها اإلرساالت.

وهي تشمل نطاقات الرتدد التالية:

MHz  1 427  -  1 400 
 MHz  2 700  -  2 690
 GHz  10,7  -  10,68
 GHz  15,4  -  15,35
 GHz  24  -  23,6 
 GHz  31,5  -  31,3
GHz  31,8  -  31,5 

 GHz  49,04  -  48,94 
 GHz  50,4  -  50,2
GHz  54,25  -  52,6 

 GHz  92  -  86

 GHz  102  -  100
 GHz  111,8  -  109,5
 GHz  116  -  114,25
 GHz  151,5  -  148,5
 GHz  167  -  164 
 GHz  185  -  182 
 GHz  191,8  -  190
 GHz  209  -  200 
 GHz  231,5  -  226 
GHz  252  -  250
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 وجيري االستشعار الفاعل من الفضاء من أجل عمليات األرصاد اجلوية واملناخية، وخصوصاً بواسطة أجهزة قياس االرتفاع لدراسات احمليطات 
واجلليد أو بواسطة أجهزة قياس التشتت لدراسة الرياح السطحية يف البحار أو بواسطة رادارات األمطار والغيوم. وهو يوفر معلومات هامة عن حالة 
سطوح احمليطات واليابسة والظواهر يف الغالف اجلوي. وتدعم سواتل خدمة استكشاف األرض الساتلية )EESS( عملية النمذجة املناخية الطويلة 
األجل وذلك بتوفري مدخالت بيانات عاملية حقاً. ولئن كانت الرصدات الساتلية قصرية األجل من حيث الزمن يف علم املناخ فإهنا توفر مع ذلك 
الرصدات.  هبذه  اآلخر  البعض  ويتعزز  يتدعم  بينما  الساتلية  الرصدات  على  إىل حد كبري  بعضها  ويتوقف  األساسية،  املناخ  متغريات  من  الكثري 
وتستخلص النماذج احملوسبة أكثر السيناريوهات احتمااًل فيما يتعلق بتطور التغريات يف املناخ. وهكذا فإن قياسات االستشعار الفاعل واملنفعل هذه 

هي مبثابة معلومات خلفية ضرورية لتطوير سيناريوهات املناخ الالزمة لوضع سياسات وطنية وعاملية فيما يتعلق بتغري املناخ إمجااًل. 

ويكمن مبدأ التشغيل األساسي الذي تستند إليه أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية الفاعلة يف أن الساتل يستهدف الشيء أو السطح الذي 
يتعني دراسته ويلتقط اإلشارة املنعكسة اليت ميكن معاجلتها واستعماهلا كمصدر معلومات لتحليل خمتلف اخلصائص أو الظواهر. وتنطوي احملاسيس 
الفاعلة على بعض املزايا مقارنة باحملاسيس املنفعلة، من حيث أهنا تبدي حساسية فريدة لعدد من معلمات الرب والبحر والغالف اجلوي املتقلبة )من 
قبيل رطوبة النبات وارتفاع الغيوم(. ومن املمكن عالوة على ذلك، بفضل االستشعار الفاعل مثاًل، التغلغل عرب السطح والنبات والعمل يف أي طقس 
ويف أي وقت وحتقيق استبانة مكانية عالية وتعزيز قياس اجلودة مبغايرة زاوية اإلضاءة والعمل يف نطاق تردد واسع دون أي اعتماد على انبعاثات من 
ظواهر نطاق ضيق. ومبا أن اإلشارة املطلوبة تعرب الغالف اجلوي مرتني، متعرضة للتوهني والتشتت، فإن اختيار عرض النطاق األمثل أمر هام جداُ 
لدى التخطيط ألنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية )EESS(. وترد يف اجلدول 2 قائمة بنطاقات الرتدد املوزعة مبوجب لوائح الراديو إىل اخلدمة 

EESS )النشيطة( ونطاق الرتدد املطلوب تبعاً لنمط الرادار.
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الجدول 2
 نطاقات التردد المخصصة لخدمة استكشاف األرض الساتلية )النشيطة(

وعرض النطاق المطلوب تبعاً لنمط الرادار
نطاق التردد المخصص بموجب 

المادة 5 من لوائح الراديو
عرض النطاق المطلوب

الرادار ذو مقياس االرتفاعمقياس التشتت
الفتحية التركيبية

رادار جانبية رادار التهطال
السحب

MHz 438-432MHz 6

MHz 1 300-1 215kHz 500-5MHz 85-20

MHz 3 300-3 100MHz 200MHz 200-20

MHz 5 570-5 250kHz 500-5MHz 320MHz 320-20

MHz 8 650-8 550kHz 500-5MHz 100MHz 100-20

MHz 9 900-9 300kHz 500-5MHz 300MHz 600-20

MHz 13,75-13,25kHz 500-5MHz 500MHz 14-0,6

GHz 17,3-17,2kHz 500-5MHz 14-0,6

GHz 24,25-24,05MHz 14-0,6

GHz 36-35,5kHz 500-5MHz 500MHz 14-0,6

GHz 79-78MHz 10-0,3

GHz 94,1-94MHz 10-0,3

GHz 134-133,5MHz 10-0,3

GHz 238-237,9MHz 10-0,3
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إن رصد الطقس والتنبؤ به هو واحد من أكثر التخصصات التطبيقية تقدماً يف جمال رصد األرض. فمنذ عشرات السنني، توفر الرصدات الساتلية بيانات 
هامة تفضي إىل حتسني التنبؤات بأحوال الطقس. وهي ترتاوح من تعقب حتركات الغيوم إىل رسم جانبيات احلرارة والرطوبة وإدراجها ضمن مناذج حموسبة 
للتنبؤ بالطقس ما فتئت تزداد دقة. وميتد تأثري تنبؤات الطقس احملسنة عرب الكثري من األنشطة البشرية، مثل الزراعة والنقل وإدارة املياه والصحة العامة 
والبناء والسياحة والرتفيه والطاقة وغريها. وتدعم سواتل خدمة استكشاف األرض الساتلية عملية منذجة املناخ الطويلة األجل عن طريق توفري مدخالت 
بيانات عاملية حقاً. ولئن كانت الرصدات الساتلية قصرية األجل يف االطار الزمين للمناخ فإهنا ال تزال توفر الكثري من املتغريات املناخية األساسية، 
وبعضها يتوقف إىل حد كبري على الرصدات الساتلية يف حني يتدعم ويتعزز البعض اآلخر بفضل الرصدات الساتلية )انظر اجلدول 3(. وعالوة على 
ذلك، ُتستخدم سواتل خدمة استكشاف األرض الساتلية أيضاً يف رصد اآلثار العاملية لتغريات املناخ أثناء حدوثها. ومن هذه اآلثار الرصد الطويل 

األجل ملستوى سطح البحر وأهنار اجلليد والتغريات يف فصل النمو.
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الجدول 3
المتغيرات المناخية األساسية التي توفرها السواتل

متغيرات في البرمتغيرات في المحيطاتمتغيرات في الغالف الجوي
مستوى البحرياتحرارة سطح البحرهتطال سطحي

الغطاء الثلجيمستوى البحرميزانية إشعاع طبقة اهلواء العليا يف األرض
أهنار اجلليد وكتل اجلليدحالة البحرحرارة طبقة اهلواء العليا

البياضجليد البحرسرعة واجتاه الرياح يف طبقة اهلواء العليا 
غطاء األرض )مبا فيه منط النبات(لون احمليط )بيولوجيا(خبار املاء يف طبقة اهلواء العليا

رطوبة الرتبةدرجة امللوحة دون السطحخواص الغيوم يف طبقة اهلواء العليا
مؤشر طبقة األوراقثاين أكسيد الكربون

الكتلة احليويةاألوزون
االضطراب الناجم عن احلرائق خواص الرذاذ

 جزء االشعاع الناشط املمتص بالتمثيل الضوئي
الصرف النهريامللوحة السطحيةحرارة اهلواء السطحي
استعمال املياهالتيارات السطحيةضغط اهلواء السطحي

املياه اجلوفيةالضغط اجلزئي لغاز CO2 السطحيميزانية االشعاع السطحي
الصقيع الدائم/الرب املتجمد مومسيًااحلرارة دون السطحيةسرعة واجتاه الرياح السطحية

التيارات دون السطحيةخبار املاء السطحي
املغذيات دون السطحيةغاز امليثان

الكربون دون السطحيغازات دفيئة أخرى طويلة احلياة
رامسات احمليط دون السطحية 

العوالق النباتية دون السطح

تــــابـعـــــة
مــدعـــومـــــة
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دروع الجـليـــد
مثة مسألة حمورية يف حبوث تغري املناخ واملنطقة اجلليدية وهي كيف يؤثر احرتار املناخ على 
صحائف اجلليد. وهي مسألة هامة ألن كميات اجلليد القاري واملياه الذائبة اليت تدخل 
القطبية، قبل  البيانات  البحر. وكانت  احمليط تسهم بنصيب ال بأس به يف تغري مستوى 
جميء السواتل، تقتصر على بيانات جتمع حملياً أثناء الفصول املعتدلة. وقد برهن استخدام 
التجهيزات الراديوية احملمولة على منت السواتل على أهنا مفيدة بصفة خاصة يف املناطق 
أثناء الشتاء، عندما تستثىن  القطبية حيث تتسم هذه املناطق بفرتات مطولة من الظالم 
الرصدات يف الطيف املرئي. ومن مث زاد املشهد الصنعي من السواتل، ال سيما من السواتل 
املزودة باحملاسيس الراديوية، من تغطية البيانات القطبية عدة أضعاف ومل يعد النفاذ مقصوراً 

حبكم الفصول. 

وكان يفرتض، قبل استخدام السواتل، أن توازن كتلة صحائف اجلليد يف القطب اجلنويب 
ويف غرينالند مرهون بالفرق ما بني ذوبان اجلليد ومعدالت الرتاكم، وكان يفرتض أن معدل 

تفريغ اجلليد يف احمليطات ثابت. ولكن صور الرادارات الساتلية كشفت عن أن:

سرعة تدفق صحائف اجلليد متفاوتة جداً؛  -
هنالك شبكات معقدة من حتركات اجلليد؛  -

استجابة ملحوظ  مبعدل  ازدادت  البحر  حنو  اجلليد  تدفق  سرعة   - 
لتغري املناخ.
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البحر  اجلليدية يف  والكتل  اجلليد  )أهنار  اجلليد  التقدم، يف حتركات صحائف  وليس  الرتاجع،  العاملي هو  واالحرتار  املناخ  تغري  الدالئل على  ومن 
على السواء(. وتكشف دراسة أنظمة اجلليد على صعيد العامل عن احنسار واسع االنتشار منذ أواخر السبعينيات، مع تسارع ملحوظ منذ أواخر 
الثمانينيات. ويستخدم االستشعار عن بعد لتوثيق التغريات يف امتداد الكتلة اجلليدية )حجم الكتلة( وموقع خط التوازن )االرتفاع يف الكتلة اجلليدية 
الفتحية  الرادارات ذات  بصرية المتداد اجلليديات. وتستخدم  1972، صوراً  السواتل منذ عام  الصيف(. وتوفر  الشتاء ذوبان  تراكم  حيث يكافئ 
الرتكيبية )SAR( اآلن لدراسة مناطق جتمع ثلوج اجلليديات وذوبان اجلليد لتحديد مدى تأثري املناخ، وُيستخدم قياس االرتفاع بواسطة الليزر كذلك 

لقياس التغري يف خط االرتفاع.

ومبا أن اجلليديات تستجيب للتغريات املناخية املاضية والراهنة، مثة عملية جارية لوضع جرد عاملي كامل للجليديات لتعقب املدى الراهن وكذلك 
معدالت التغري يف جليديات العامل. ويستخدم مشروع “قياسات اجلليد الربي العاملي من الفضاء” بيانات مستقاة من كل من مقياس اشعاع االنبعاث 
العامل أمجع. وهذه  واالنعكاس احلراري املتقدم يف الفضاء )ASTER( و‘الراسم املوضوعي املعزز يف الساتل الربي’ جلرد حوايل 000 160 جليدية يف 
القياسات وما تفضي إليه من حتليالت يف االجتاهات هي مؤشرات هامة عن تغري املناخ وهي مثال لقيمة وأمهية جمموعات البيانات الطويلة األجل 

يف سبيل فهم نظام املناخ املعقد.

ومن املمكن بسهولة رصد صحائف اجلليد بواسطة األجهزة احملمولة يف الفضاء، الفاعلة منها واملنفعلة. فقد جرت من الفضاء مراقبة حاالت تكّسر 
صحائف اجلليد الكربى )مثل الرف اجلليدي املعروف باسم Larsen B( يف القطب اجلنويب. وإذا مل تتسبب هذه االنكسارات عن االحرتار العاملي 
فإن حدوثها قد تسارع من جرائه. واهنيال الرف اجلليدي Larsen B يف عام 2002 - الذي مل مت تصويره إال بفضل التغطية املتواترة بالتصوير الساتلي 
– يصور على حنو مدهش ديناميات صحائف اجلليد خالل فرتة قصرية جداً من الزمن )الشكل 1(. وهلذه االكتشافات آثار خطرية، إذ إن انتقال 

اجلليد السريع من صحائف اجلليد القاري إىل البحر قد يؤدي إىل ارتفاع هام يف مستوى سطح البحر.

وفهم التغريات اليت تطرأ على صحائف اجلليد وجليد البحر وقمم اجلليد وأهنار اجلليد أمر ضروري لفهم تغري املناخ العاملي والتنبؤ بآثاره. وعلى وجه 
التحديد، فقد اعترب “احنسار صحائف اجلليد” وما يسهم به من ارتفاع يف مستوى البحر مبثابة ثالث أهم “حدث السنة” يف عام 2006 حسبما 
جاء يف جملة ‘العلوم’. ويف ضوء تغري املناخ املرتقب وما يصحبه من ارتفاع يف مستوى البحر، فإن توفر تغطية شاملة للقطبني يف املستقبل سوف يليب 

احتياجات حامسة األمهية مل يلبها أي نظام رصد آخر.
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الشكـــل 1
اهنيال الرف اجلليدي Larsen B يف غريب منطقة 

القطب اجلنويب. تفكك 000 2 كيلومرت مربع من 
الرف اجلليدي يف جمرد شهرين.

املصدر:
عمليات رصد األرض من الفضاء: السنوات 

اخلمسون األوىل من املنجزات العلمية، الصفحة 3، 
 2008، قابلة للتن زيل من املوقع:

.www.nap.edu/catalog/11991.html
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المحـيطـــات 
تغطي احمليطات حوايل 71% من سطح الكوكب وهي تؤدي دوراً هاماً يف النظام املناخي من جوانب عديدة. وهي يف الوقت ذاته مؤشر ممتاز على تغري املناخ. 

فقياس مستويات البحر مثاًل يكشف عن أدلة حامسة األمهية بشأن االحرتار العاملي.

التنبؤ  التحسينات يف جمال  املزيد من  التحديات  التصدي هلذه  تواجه اإلنسانية. ويتطلب  الطقس واملناخ والبيئة عن حتديات جدية  التغريات يف  وتنطوي 
بالطقس، ال سيما التنبؤات املتوسطة والطويلة األجل. فإذا ما توفرت صورة أوضح عما سوف حيدث يف غضون األيام العشرة املقبلة أو األشهر القليلة املقبلة 
– بل يف الفصل املقبل – سيكون باستطاعة الناس ودوائر الصناعة التأهب على حنو أفضل ملواجهة أمناط الطقس املتقلبة. وتعين مواجهة هذه التحديات 
أيضاً توفر فهم أفضل لعوامل املناخ العاملية اليت تتسبب يف ظواهر من قبيل إعصاري El Niño وLa Niña يف احمليط اهلادئ، واإلعصارات اخلطرية األخرى، وال 

سيما يف ارتفاع مستويات البحر.

وال ميكن سرب غور القوى الكامنة وراء أمناط الطقس املتغرية إال بتدوين التغريات يف أحوال سطح احمليطات حول العامل وباستخدام البيانات اجملموعة لتطوير 
وتسيري مناذج متقنة لسلوك احمليطات. وبدمج مناذج احمليطات والغالف اجلوي ميكننا توفري التنبؤات الدقيقة املطلوبة سواء على املدى القصري أم الطويل. وحيتاج 
األمر إىل مزاوجة مناذج احمليطات والغالف اجلوي لكي نأخذ بكامل االعتبار ديناميات احمليطات على املدى املتوسط. وتتسم هذه املزاوجة بأمهية من أجل 
التنبؤ بأحوال الطقس ألكثر من أسبوعني. وتشكل احمليطات أيضاً جزءاً هاماً من عملية تغري املناخ، ومن املعرتف به على نطاق واسع أن ارتفاعاً يف مستويات 

البحر يف كل أحناء العامل ينطوي على واحدة من أشد عواقب االحرتار العاملي تدمرياً.

حرارة سطح البحر ومتوسط ارتفاع مستوى البحر
مثة إسهام هام يف علوم املناخ وهو السجل الطويل األجل حلرارة سطح البحر. وتقاس اآلن أيضاً حرارة سطح البحر بواسطة أجهزة موجات صغرية منفعلة. 

وحرارة سطح البحر واحدة من أهم مؤشرات التغري يف املناخ العاملي وواحدة من املعلمات احليوية يف عملية النمذجة املناخية.
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وقد كشف سجل حرارة سطح البحر عن دور احمليطات يف التقلبات املناخية االقليمية والعاملية كما كشف عن تفاصيل هامة بشأن تيارات احمليط. 
ومثة ما يزيد عن 80% من جمموع حرارة نظام األرض خمزون يف احمليطات، وتقوم تيارات احمليطات بإعادة توزيع هذه احلرارة عرب العامل. وقد ساعد حتليل 
االجتاه يف سجل حرارة سطح البحر على حتسني فهم التفاعالت اهلامة يف املناخ والغالف اجلوي يف املناطق املدارية وهي املسؤولة أيضاً عن أحداث 
التذبذب اجلنويب إلعصار El Niño يف احمليط اهلادئ. وكان خلطوات التقدم احملرز يف فهم هذا التذبذب، ويف مقدمتها الرصدات الساتلية لرياح سطح 
البحر وارتفاعات سطح البحر ودرجات حرارته، أثر عميق يف عمليات التنبؤ باملناخ والطقس على املستوى االقليمي. وعالوة على ذلك، تبني أن 
هنالك عالقة بني شدة اإلعصارات ودرجة حرارة سطح البحر. وتبعاً لذلك، كانت الدراسات القائمة على البيانات املستمدة من السواتل مفيدة 

لفهم كل من حرارة سطح البحر واإلعصارات. 

وفضاًل عن ذلك، فإن حلرارة سطح البحر أمهية كبرية يف مزاوجة بيانات احمليطات والغالف اجلوي، وهي عامل ضبط يف تبادل احلرارة والبخار بني 
االثنني. وكشف حتليل اجتاهات حرارة سطح البحر عن أدلة خبصوص االحرتار العاملي والتفاعل اهلام بني املناخ والغالف اجلوي يف املناطق املدارية وهو 
مسؤول أيضاً عن أحداث التذبذب اجلنويب إلعصار El Niño. كما كشفت هذه الرصدات حلرارة سطح البحر، مشفوعة بقياسات عمودية لدرجات 

حرارة احمليط يف املوقع حىت عمق 000 3 مرت، عن أدلة لتقصي دالئل االحرتار العاملي يف احمليطات الناجم عن أنشطة اإلنسان.

ويفضي فهم الزيادة يف حرارة سطح البحر ومسامهة اإلنسان يف حرارة سطح احمليطات إىل تشعبات هامة من أجل قياس ارتفاع مستوى البحر والتنبؤ 
به. ومن املمكن أن يكون متوسط ارتفاع مستوى البحر من مؤشرات االحرتار العاملي. وعملية رصد هذا املستوى هي عبارة عن تطبيق يف علم قياس 

االرتفاع وواحدة من املسائل الرئيسية يف العلوم البيئية يف القرن احلادي والعشرين.

15 سنة من  البحر طوال  قياسات متوسط مستويات  استقيت  العاملي. وقد  آثار االحرتار  للمناخ عن  الطبيعية  التقلبية  فصل  العسري جداً  ومن 
الرصدات الساتلية. وكانت هذه الرصدات متسقة ومتخضت عن سلسلة زمنية دقيقة من الرصدات الساتلية. ومع ذلك فإن هذه الفرتة قصرية. 
أضف إىل ذلك أن من الضروري اإلشارة إىل أن االضطراب الناجم عن أنشطة اإلنسان يضاف إىل التقلبية الطبيعية للمناخ. ولذلك فإن إشارات 
اآلثار  العاملي أصعب بكثري من جمرد رصد  املناخ  الطبيعية. وحتري تغري  التقلبية  إذا كانت أكرب من جمال خلفية  املناخ ال ميكن حتريها إال  تغري 
االقليمية. ويعزى جزء من االرتفاع املالحظ يف مستوى البحر إىل ارتفاع درجة حرارة املياه. ومع ذلك فإن متوسط ارتفاع مستوى البحر ما هو 
إال جزء من الصورة. واالرتفاع يف مستويات احمليطات أبعد ما يكون عن االنتظام. فقد ارتفع مستوى البحر يف بعض مناطق احمليطات )مبا يصل 
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إىل 20 مليمرتاً سنويًا يف بعض األماكن(، بينما اخنفض بكمية مكافئة يف مناطق أخرى. ومن أحد الشواغل اهلامة هو أن ارتفاع مستويات البحر 
قد يغمر مناطق ساحلية يف شىت أحناء العامل، وقد يغمر جزراً منخفضة برمتها. ولئن كان من املرتقب أن يكون هذا األثر هاماً على امتداد فرتة 
طويلة نسبياً من الزمن )من عشرات إىل مئات السنني(، فإن مبقدور الصورة الطبوغرافية املستمدة من الرصدات الساتلية أن تساعد على استبانة 

املناطق اليت هي عرضة هلذا األثر. 

ومل تكشف قياسات حرارة سطح البحر عن معلومات هامة بشأن دوران احمليطات )مثل تيار اخلليج( فحسب، وإمنا دفعت إىل األمام ببحوث املناخ 
وذلك بتوفري معلومات مفصلة عن احلرارة اليت تدخل احمليط. وقد أدت رصدات لون احمليط، مشفوعة بقياسات حرارة سطح البحر، إىل اكتشافات 

جديدة بشأن االقرتان الفيزيائي- البيولوجي يف احمليط، مع ما يرتتب عليه من آثار هامة فيما يتعلق بدور احمليط يف دورة الكربون.

التحديد، ال ميكن  وعلى وجه  للكربون.  مبثابة مصرف  احمليط  احليوية يف  الكتلة  دور  ومراقبة  لتقدير  الوحيدة  الوسيلة  الساتلية  الرصدات  وتوفر 
تناول السؤال اجلوهري عما إذا كان مأخوذ الكربون البيولوجي يتغري استجابة لتغري املناخ إال بفضل القياسات الساتلية. وهو ال يتطلب قياسات 
لون احمليط )الكتلة احليوية للعوالق النباتية وانتاجيتها( فحسب، بل يتطلب أيضاً رصدات متزامنة من الفضاء لبيئة احمليط املادية )الدوران واملزج( 
والتبادالت بني الرب والبحر )من خالل األهنار وأراضي املد واجلزر الرطبة( وعوامل أخرى من قبيل الرياح وموجات املد واجلزر ومدخول الطاقة 
اليت  البارزة  املنجزات  احمليط من  وبيولوجية  والكيميائية  املادية  البيئة  الروابط بني  القدرة على رصد  احمليط. وتعترب  العليا من  الطبقة  الشمسية يف 

متخضت عنها عمليات الرصد من الفضاء.

رطوبة التربة وملوحة المحيطات
حيدث التبخر والتسرب وإعادة ختزين املياه اجلوفية عادة من خالل طبقة االرتشاح غري املشبعة، اليت متتد من أعلى سطح األرض إىل مستوى املياه 
اجلوفية. وتقع طبقة جذور النبات، حيث ميتص النبات املاء، ضمن هذه املنطقة وهي سطح التماس بني الغطاء النبايت والنظام اهليدرويل. وتتحكم 
كمية املياه املتوفرة يف الغطاء النبايت بتعرق النبات والتمثيل الضوئي، وبالتايل احتجاز غاز CO2. وكمية املياه يف منطقة االرتشاح مرتبطة مباشرة أيضاً 
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بقدرة الرتبة على تصريف املياه بعد هطول املطر. وتصمم خمططات االنتقال من الرتبة إىل النبات إىل الغالف اجلوي )SVAT( املستخدمة يف علم 
األرصاد اجلوية وعلم اهليدرولوجيا لوصف عمليات التبخر األساسية عند السطح وتقاسم املياه بني تعرق النبات والصرف واالنسياب السطحي وحمتوى 

.SVAT الرتبة من الرطوبة. وال بد من تزويد قيمة بدائية واقعية لكمية املياه يف منطقة االرتشاح من أجل مناذج خمططات

ويف حالة الرتبة العارية أو ندرة التغطية بالنبات، ميكن حساب معدل التبخر واالنسياب السطحي من السلسلة الزمنية لرطوبة الرتبة السطحية. ويف 
حالة املساحات املغطاة بالنبات، ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان كمية املياه يف الطبقة النباتية )العمق البصري للنبات(. وقد يكون العمق البصري للنبات 

يف حد ذاته ناجتاً مفيداً جداً لرصد ديناميات الطبقة النباتية.

وملعرفة توزع امللح )درجة امللوحة( يف جمموع احمليطات وما يطرأ عليه من تغريات سنوية ومن سنة ألخرى أمهية حامسة يف فهم دور احمليطات يف نظام 
املناخ. ودرجة امللوحة عامل أساسي يف حتديد كثافة احمليطات وبالتايل الدوران احلراري امللحي. وملوحة احمليطات مرتبطة أيضاً بدورة الكربون فيها، 
نظراً لدورها يف إقامة التوازن الكيميائي الذي ينظم بدوره امتصاص CO2 وإطالقه. لذلك فإن من شأن استيعاب قياسات ملوحة سطح البحر ضمن 

.CO2 مناذج بيولوجية جيولوجية كيميائية حميطية عاملية أن حيسن من تقديرات امتصاص احمليطات لغاز

الغالف البيولوجي
إن الرصد الساتلي لديناميات الغطاء النبايت لألرض عنصر أساسي يف فهم كيفية عمل النظام اإليكولوجي العاملي واستجابته لتقلبية املناخ وتغريه. وقد 

ازدادت دقة هذا الرصد )الشكل 2( عندما امتد ليشمل القياس املادي البيولوجي.



23

الشكل 2
مؤشرات األوراق اخلضر بواسطة املقياس الراديوي 

 ))MODIS(( الطيفي للصور املتوسطة االستبانة
وهي تبني التغريات املومسية يف الغطاء النبايت

املصدر:
رصدات األرض من الفضاء: السنوات اخلمسون 

األوىل من املنجزات العلمية، الصفحة 75، 
http://www. :2008، قابلة للتنزيل من املوقع

.nap.edu/catalog/11991.html
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الشكل 3
توزيع معدل املطر يف إعصار

رادارات األرصاد الجوية
تستخدم رادارات األرصاد اجلوية الستشعار أحوال الغالف اجلوي من أجل التنبؤات الروتينية 
ظروف  وحتري  التهطال  وتقديرات  والتهطال  الرياح  وحتري  القاسية  الطقس  ظروف  وحتري 
تشكل اجلليد على الطائرات وجتنب ظروف الطقس القاسية من أجل املالحة. وترسل رادارات 
وجليد  الغيوم  )مياه  للسحاب  األفقي  البعد  تقيس  أفقية  مستقطبة  نبضات  اجلوية  األرصاد 

الغيوم( والتهطال )الثلج وكريات اجلليد والبـََرد واملطر(.

وترسل الرادارات االستقطابية، وتسمى أيضًا رادارات االستقطاب املزدوج، النبضات يف 
معدل  تقدير  يف  هامة  حتسينات  الرادارات  هذه  وتوفر  والعمودي.  األفقي  االستقطابني 
البيانات وحتري خماطر الطقس نسبة إىل األنظمة  سقوط املطر وتصنيف التهطال وجودة 

الرادار. 3 مثال لقياسات أجريت بواسطة  غري االستقطابية. ويف الشكل 

ومثة ثالث إشارات مرجعية حمددة يف ‘لوائح الراديو’ إىل رادارات األرصاد اجلوية يف ‘جدول توزيع الرتددات’. وترد هذه اإلشارات املرجعية الثالث يف 
.MHz 9 500-9 300و MHz 5 650-5 600و MHz 2 900-2 700 حواٍش مرتبطة بنطاقات الرتدد
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رادارات جانبيات الرياح
يتطلب التنبؤ بالطقس يف يومنا هذا عملية متقاربة متكررة من مجع بيانات عالية اجلودة عن الرياح بدرجة حمسنة من الدقة من القرب من سطح األرض 
إىل مسافة عالية يف طبقة الغالف اجلوي. ولذا فإن بيانات الرياح اليت تعتمد أساساً على األجهزة احملمولة على منت املناطيد والقياسات الساتلية 
وأنظمة اإلبالغ املؤمتتة على منت الطائرات ال تكفي لتلبية احتياجات النماذج احملوسبة للغالف اجلوي عالية االستبانة املتزايدة وال احتياجات أنظمة 
التنبؤ التفاعلية بني اإلنسان واآللة. وإذا مل تتحقق زيادات هامة يف بيانات الرياح عالية االستبانة فإن قدرة هذه النماذج اجلديدة واألنظمة التفاعلية 

اليت تنشر يف أواخر هذا العقد لتحسني التنبؤات بالطقس واإلنذار بظروف الطقس القاسية ستكون حمدودة جداً.

وتتطلب النماذج الرقمية للغالف اجلوي العاملية النطاق اليت توفر تنبؤات تشمل ثالثة إىل عشرة أيام بيانات عن طبقة اهلواء العليا من مناطق شاسعة 
حول العامل. ويف املناطق النائية خاصة، توفر رادارات جانبيات الرياح اليت تعمل من تلقاء نفسها وسيلة للحصول على بيانات من ارتفاعات عالية 
أساسية هلذه النماذج من مناطق قليلة الكثافة بالبيانات. وتتطلب النماذج الرقمية للتنبؤات من 3 إىل 48 ساعة اليت تشمل قارة أو مساحة أصغر 
بيانات من مدى عمودي واسع يف الغالف اجلوي، من 200 مرت إىل 18 كيلومرتاً عموماً، واستبانة عمودية يف حدود 250 مرتاً تبعاً للتطبيق املستخدم. 

واالستبانة الزمنية املطلوبة يف الوقت الراهن هي لبيانات تتوفر كل ساعة.

ويف حالة التنبؤ بالطقس لفرتة قصرية جداً ورصد تلوث اهلواء وحتليالت جماالت الرياح والتنبؤات مبسارات السحب السامة املنبعثة عن حوادث كيميائية أو 
نووية وإنذارات أحوال الطقس القاسية للطريان وعمليات األرصاد اجلوية وعمليات املطارات ومحاية اجلمهور، حيتاج خرباء األرصاد اجلوية إىل معلومات 
عن الرياح على درجة عالية من االستبانة الزمنية واملكانية، وال سيما يف الطبقة السفلى من الغالف اجلوي. وتشمل املتطلبات استقاء البيانات على حنو 

مستمر، ما بني األرض وارتفاع 5 كيلومرتات، واستبانة مرغوبة تتدىن أحياناً إىل 30 مرتاً. وجترى القياسات عادة يف مناطق مأهولة بالسكان.

وتؤدي رادارات جانبيات الرياح أيضاً دوراً هاماً يف حبوث الغالف اجلوي التجريبية. ومن شأن قدرهتا على قياس الرياح بقدر عال من االستبانة الزمنية واملكانية 
أن جتعلها مناسبة جداً للتحقق التجرييب من النماذج، من أجل حبوث الطبقة املتامخة وعمليات التقصي اهلامة لفهم الغالف اجلوي، مبا يف ذلك تطور املناخ.
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ويف الوقت الراهن، تستخدم منظمات األرصاد اجلوية األجهزة احملمولة على منت املناطيد لقياس جانبيات الرياح ودرجات احلرارة والرطوبة من األرض 
حىت مسافات عالية يف الغالف اجلوي. وبينما ال تقيس رادارات جانبيات الرياح احلالية تشغيلياً كل هذه املعلمات، فإهنا تتمتع مبزايا كثرية مقارنة 

باألنظمة القائمة على املناطيد يف تلبية املتطلبات املذكورة أعاله:

تقريبًا؛; الرياح على حنو مستمر  عينات  تلتقط  فهي   –
املوقع مباشرة؛ الرياح فوق  وتكاد تقيس   –

العمودية؛ اهلواء  قياس سرعة  وميكنها   –
أنسب بكثري؛ املشتقة يف وقت  الضرورية حلساب احلقول  الزمنية واملكانية  بالكثافة  السرب  توفر عمليات  وهي   –

وتكون تكلفة كل رصدة أخفض؛  –
وهي تعمل دون رقيب يف كل ظروف الطقس تقريبًا.  –

سرب  نظام  مع  باالقرتان  تستخدم  عندما  احلرارة  جانبيات  لقياس  الرياح  جانبيات  رادارات  تكييف  املمكن  من  أن  تبني  ذلك،  على  وعالوة 
القياس احلالية من  الكثافة واجلودة مقارنة بأساليب  الفرصة للحصول على جانبيات حرارة على قدر أكرب من  يتيح  راديوي - صويت. وهذا 

القريب، مبا فيها احملاسيس احملمولة على منت السواتل. املنطاد. وليس مثة أسلوب قياس آخر يوفر مزايا مماثلة يف املستقبل  تتبع  قبيل 

لالتصاالت  عاملي  مؤمتر  إطار  يف  الطيف  وحتديد  الرياح  جانبيات  لرادارات  التشغيلية  للرتددات  العاملية  املواءمة  حتقيق  مبكان  األمهية  ومن 
.MHz 1 000و MHz 400و MHz 50 الراديوية. وعلى صعيد الواقع العملي، تقوم األنظمة على أساس ثالثة نطاقات تردد، وهي حوايل
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الرادارات األوقيانوغرافية
مثة نسبة ال بأس هبا من سكان العامل تعيش ضمن مسافة 50 مياًل من الساحل، مما يعزز احلاجة إىل إجراء قياسات دقيقة وموثوقة ومفصلة ملتغريات 
البيئة الساحلية. وعلى غرار الرياح يف الغالف اجلوي اليت توفر معلومات عن مكان وزمان حدوث أنظمة الطقس، حتدد تيارات احمليط حركة األحداث 
األوقيانوغرافية. ويستخدم هذان التدفقان الديناميان أيضاً ملعرفة الوجهة اليت سوف تتخذها امللوثات، سواء كانت طبيعية أم من فعل اإلنسان. وال 

تتوفر يف الوقت الراهن قياسات تيارات احمليطات بقدر ما تتوفر قياسات الرياح. 

ولذلك، مثة اهتمام متزايد يف القدرة على دقة قياس التيارات واألمواج يف املياه الساحلية. وختطط الدوائر األوقيانوغرافية العاملية إلقامة شبكات من 
رادارات لرصد سطح البحر يف املناطق الساحلية. ومن املنافع اليت تعود على اجملتمع جراء حتسني قياس التيارات الساحلية وحالة البحر التعمق يف فهم 
قضايا من قبيل التلوث الساحلي وإدارة مصائد األمساك والبحث واإلنقاذ وتعرية السواحل واملالحة البحرية وانتقال الرواسب. وتوفر قياسات سطح 

البحر اليت جتريها الرادارات الساحلية الدعم لعمليات األرصاد اجلوية من خالل مجع البيانات عن أحوال البحر وأهم أمواج احمليط.

وعالوة على ذلك، مثة تطبيقات لتكنولوجيا الرادارات األوقيانوغرافية يف التوعية باجملال البحري العاملي بتمكني االستشعار البعيد املدى للمراكب 
السطحية. وهذا ما يعود بالفائدة على سالمة وأمن عمليات الشحن البحري واملوانئ على صعيد العامل. وقد أفضت احلاجة إىل بيانات إضافية بغية 
التخفيف من آثار الكوارث، مبا فيها موجات تسونامي، وفهم تغري املناخ وضمان سالمة السفر البحري إىل النظر يف االستعمال العملي لشبكات 

الرادارات األوقيانوغرافية على أساس عاملي.

واعتباراً من عام 2009، ينتشر 143 راداراً أوقيانوغرافياً على حنو غري منتظم عرب املناطق الساحلية يف الواليات املتحدة األمريكية )ويشمل هذا الرقم 
رادارات ليست قيد التشغيل حالياً على أساس منتظم(. وتكاد تكون مجيع أنظمة الرادارات األوقيانوغرافية يف الواليات املتحدة األمريكية متلكها 
وتشغلها دوائر حبوث جامعية. ويبني الشكل 4 املواقع القائمة واملقرتحة للرادارات األوقيانوغرافية يف الواليات املتحدة األمريكية ومنطقة جزر احمليط 

اهلادئ والبحر الكاريب ي.
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الشكـــل 4
القائمة واملقرتحة  الرادارات األوقيانوغرافية  مواقع 

يف الواليات املتحدة األمريكية

املصدر:
رصدات األرض من الفضاء: السنوات 

اخلمسون األوىل من املنجزات العلمية، الصفحة 
 75، 2008، قابلة للتن زيل من املوقع:

www.nap.edu/catalog/11991.htmls
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الرصد الراديوي للشمس
لقد أدى التقدير املتزايد ملدى تأثرنا بسلوك الشمس إىل تطوير ختصص جديد يدعى “طقس الفضاء”. وطقس الفضاء هذا، على غرار شقيقه املألوف 
األقرب إىل األرض، هو دراسة األحوال املتغرية يف الفضاء على مقربة من األرض. ولكن بداًل من دراسة الرياح واألمطار، يعكف علماء طقس الفضاء 

على قياس اإلشعاع الكهرمغنطيسي وسلوك الغالف الشمسي )الشكل 5(.

الشكـــل 5
النشاط الشمسي كما هو منظور من ساتل ومن األرض

املصدر:
)SOHO( مرصد الشمس والغالف الشمسي
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ويف األجلني الطويل واملتوسط، تصنف عواقب التقلبية الشمسية على املناخ يف فئة آثار الرباكني األرضية وحاصل مجع كل األنشطة البشرية. واألكثر 
أمهية يف األجل األقصر هو دور طقس الفضاء يف عرقلة البنية التحتية التقنية املقامة يف الفضاء ويف اهلواء وعلى سطح األرض.

والرصد الراديوي الشمسي فرع متخصص من فروع علم الفلك الراديوي. وهو ينهض بدور فعال يف خدمات وحبوث طقس الفضاء ويسهل - 
من خالل رصد النشاط الشمسي - التنبؤ بطقس الفضاء وتوليد اإلنذارات يف الوقت املناسب بأحداث طفرات مشسية تؤثر على األرض وعلى 

أنشطة اإلنسان.

ومثة اعتبار أطول أجاًل، ولكنه خطر طبيعي كبري يتعني معاجلته، وهو احتمال حدوث توهجات مشسية متطرفة. ومل حيدث أي منها منذ نشأة جمتمعنا 
احلديث القائم على التكنولوجيا واعتماده الشديد على البنية التحتية للطاقة واالتصاالت. وسيكون أثر واحد من هذه األحداث شديداً وقد يرتتب 

عليه عواقب اضطراب هامة على صعيد العامل ينبغي تقييمها على حنو أفضل، إذ إن مثل هذه األحوال املتطرفة مل يسبق هلا مثيل.

وال ميكن التحكم هبذا اخلطر اهلام التكنولوجي العاملي اجلديد الذي يسلط الضوء على الدور احلاسم الذي تؤديه أنظمة اإلنذار املبكر اليت تعتمد على 
الرصد املستمر ألنشطة الشمس بغية التخفيف من آثارها. وأجهزة الناظور الراديوية الشمسية املقامة على األرض واحدة من أنظمة االنذار املبكر 

هذه. وأهداف الرصد الراديوي الشمسي هي:

فهم  أفضل للتغريات اليت حتدثها الشمس يف املناخ وغري ذلك من املعلمات البيئية اليت ترتتب عليها آثار علمية أو اقتصادية   -
أو إنسانية؛

فهم ظواهر طقس الفضاء اليت تؤثر على شبكات االتصاالت أو النقل أو غريها من البىن التحتية واألنشطة من قبيل الزراعة   -
ومصائد األمساك، والتنبؤ هبذه الظواهر.

ومن الشائع لدى معاجلة الكثري من القضايا البيئية والقضايا اليت تتناول األرض أن يفرتض أن الشمس هي جمرد مصدر ثابت للطاقة. ويف واقع األمر 
تطلق الشمس مزجياً معقداً ما فتئ يتغري من اجلزيئات واملوجات الكهرمغنطيسية اليت يشكلها املستوى العام من أنشطة الشمس املغنطيسية. وسيبقى 
قياس انبعاثات الشمس الراديوية جزءاً هاماً من رصد القوة الدافعة اليت تسبب االضطراب يف بيئتنا. وليس هلذه االنبعاثات أثر مباشر ملحوظ على 
البيئة أو على التكنولوجيات، فيما عدا األحداث النادرة عندما يكون االنبعاث الراديوي الشمسي قوياً مبا فيه الكفاية للنيل من مستوى أداء األنظمة 
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الراديوية، وهو ما حدث يف مناسبات عديدة. وتوفر الرصدات الراديوية ‘تكهنات’ ممتازة ألوجه السلوك الشمسي اليت ميكن أن يكون هلا آثار مذهلة 
على بيئتنا وأنشطتنا على األرض ويف الغالف اجلوي ويف الفضاء. وآثار النشاط الشمسي على البيئة واألنشطة والبىن التحتية متعددة.

مســـاِعـدات األرصـــاد الجـويـــة
تستخدم أنظمة مساِعدات األرصاد اجلوية )MetAids( بالدرجة األوىل يف القياسات اليت جترى موقعياُ يف طبقة اهلواء العلوية ملتغريات األرصاد اجلوية 
)الضغط واحلرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح واجتاهها( يف الغالف اجلوي على ارتفاع يصل إىل 36 كيلومرتاً. وهلذه القياسات أمهية حيوية يف القدرة 
الوطنية للتنبؤ بالطقس )وبالتايل خدمات االنذار املبكر للجمهور بأحوال الطقس املتطرفة حرصاً على محاية األرواح واملمتلكات(. وتوفر مساِعدات 
األرصاد اجلوية وما يصاحبها من أنظمة تتّبع قياسات متزامنة للبنية العمودية للحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح واجتاهها عرب كامل نطاق االرتفاع 
املطلوب. وحيتوي تفاوت متغريات األرصاد اجلوية هذه يف احملور العمودي على غالبية املعلومات احلرجة الالزمة من أجل التنبؤ بالطقس. وأنظمة 
مساِعدات األرصاد اجلوية هي أنظمة الرصد الوحيدة القادرة على توفري االستبانة العمودية بانتظام اليت حيتاج إليها خرباء األرصاد اجلوية لتغطية 
املتغريات األربعة كلها. ومن الضرورة مبكان التمكن من حتديد املوقع الذي حتدث فيه التغريات املفاجئة يف متغري ما. ومن مث فإن استمرارية القياسات 

املوثوقة ال بد منها طوال رحلة املسبار الراديوي.

وتتشكل رصدات هذه املساِعدات بواسطة املسابري الراديوية اليت حتملها املناطيد الصاعدة اليت ُتطَلق من احملطات األرضية أو من على منت السفن، 
سقطة من املركبات اجلوية واحملمولة مبظلة، واملسابري الصاروخية اليت ُتطلق يف الغالف اجلوي بواسطة صاروخ وهتبط بواسطة مظلة أثناء 

ُ
ومن املسابري امل

مجع البيانات )انظر الشكل 6(. ويضطلع برصدات املسابري الراديوية روتينياً مجيع البلدان تقريباً، مرتني إىل أربع مرات يومياً. مث تعمم بيانات الرصد 
فوراً على مجيع البلدان األخرى يف غضون ساعات قالئل بواسطة نظام االتصاالت العاملي )GTS( لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WMO(. وتنظم 

أنظمة الرصد وعمليات تعميم البيانات يف إطار الربنامج العاملي ملراقبة الطقس لدى املنظمة املذكورة.

)دليل  اجلوية  العاملية لألرصاد  املنظمة  لوائح  الفعلي. وتقتضي  الوقت  املوقعية يف  للقياسات  العاملي األساسي  املورد  الراديوية  املسابري  وتوفر شبكة 
النظام العاملي ملعاجلة البيانات( ضرورة إجراء قياسات املسابري الراديوية وتعميمها على مجيع مراكز النظام العاملي ملعاجلة البيانات يف أحناء العامل، على 
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األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية، من أجل التنبؤ الرقمي حبالة الطقس. ومن املطلوب نشر حمطات الرصد، على صعيد العامل أمجع، على أساس 
مباعدة أفقية أقل من أو تساوي 250 كيلومرتاً، أثناء السنوات العشر األوىل من القرن احلادي والعشرين، على أن يرتاوح تواتر الرصد ما بني مرة وأربع 
مرات يومياُ. ومع ذلك تتطلب النماذج الرقمية للتنبؤ بالطقس، خبصوص ظواهر األرصاد اجلوية صغرية النطاق )من قبيل العواصف الرعدية والرياح 
 احمللية واإلعصارات( وأحوال الطوارئ البيئية، يف الواقع رصدات حملية يف طبقة اهلواء العلوية كل ساعة إىل ثالث ساعات باستبانة أفقية ترتاوح من
50 إىل 100 كيلومرت. ويتعني توفري الرصدات من جمموعة شىت من أنظمة الرصد، خمتارة وفقاً الحتياجات اإلدارات الوطنية، مبا يف ذلك القياسات 

اليت تضطلع هبا مساِعدات األرصاد اجلوية أو قياسات رادارات جانبيات الرياح أو القياسات الساتلية. 

الشكـــل 6
إطالق مسبار راديوي

املصدر:
.R.P Leck, Earth Resource Technologies Inc
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 .)WMO( الذي وضعته املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )GOS( ورصدات املسابري الراديوية ضرورية جداً للحفاظ على االستقرار يف النظام العاملي للرصد
وال توفر القياسات املستشعرة عن بعد من السواتل االستبانة العمودية املتاحة من املسابري الراديوية. ويتطلب استنباط بنية احلرارة العمودية من هذه 
القياسات الساتلية عادة عملية حساب ُتستهل إما مباشرة من إحصاءات املسابري الراديوية أو من التنبؤ الرقمي بالطقس ذاته. ويف احلالة األخرية، 
تضمن قياسات املسابري الراديوية بقاء البنية العمودية يف هذه التنبؤات دقيقة ومستقرة مبرور الزمن. وعالوة على ذلك، تستخدم قياسات املسابري 
الراديوية ملعايرة الرصدات الساتلية بأساليب شىت. وهكذا يبدو أن رصدات املسابري الراديوية ما زالت ضرورة مطلقة من أجل عمليات األرصاد اجلوية 

يف املستقبل املنظور.

لقد حدثت تغريات واسعة على صعيد العامل يف جمال احلرارة وطبقة األوزون يف الغالف اجلوي طوال السنوات العشرين املاضية، وكانت أكرب هذه 
التغريات يف ارتفاعات ترتاوح ما بني 12 و30 كيلومرتاً فوق سطح األرض. وهذه التغريات من الشدة حبيث تستثري القلق بشأن سالمة الصحة العامة 
يف املستقبل. وحتدد رصدات املسابري الراديوية اليومية الروتينية يف ارتفاعات تفوق 30 كيلومرتاً التوزيع العمودي يف التغريات اليت تطرأ ومن مث متكن 
من تقييم أسباب هذه التغريات. وحتدد قياسات مسابري األوزون يف ارتفاعات مماثلة التوزيع العمودي الستنفاد األوزون الذي يبدو أنه حيدث اآلن 
يف شتاء وربيع كل من نصفي الكرة اجلنويب والشمايل على السواء. ويطلق العديد من البلدان مسابري أوزون ما ال يقل عن ثالث مرات أسبوعياً أثناء 

هذين الفصلني وذلك لرصد التطورات.

ومن املمكن نشر أنظمة أخرى من مساِعدات األرصاد اجلوية بصورة مستقلة عن منظمة األرصاد اجلوية املدنية أساساً وذلك من قبل معاهد البحوث 
الوطنية ومستعملني آخرين. وتشمل التحريات احملددة التلوث البيئي واهليدرولوجيا والنشاط اإلشعاعي يف الغالف اجلوي احلر وظواهر الطقس اهلامة 
)من قبيل عواصف الشتاء واألعاصري والعواصف الرعدية، وما إىل ذلك( وتقصي طائفة من اخلواص الفيزيائية والكيميائية للغالف اجلوي. وال يرتاجع 
هذا االستخدام مبرور الزمن، إذ من األيسر جداً، بفضل األمتتة املعاصرة، تشغيل األنظمة املتنقلة واألنظمة احملمولة على منت السفن دون احلاجة 
إىل مشغلني على درجة عالية من الكفاءة وكمية كبرية من التجهيزات الداعمة. ويتعني على عمليات مساِعدات األرصاد اجلوية أن تراعي هؤالء 
املستعملني، ومن شأن ذلك أن يوسع طيف الرتدد الراديوي املطلوب لعمليات مساِعدات األرصاد اجلوية. وهلذا أمهية حامسة بصفة خاصة عندما 

تكون مواقع اإلطالق لدى هؤالء املستعملني اآلخرين ضمن مسافة 150 كيلومرتاً من مواقع اإلطالق لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
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وجيري تنفيذ وتشغيل شبكات املسابري الراديوية من قبل خدمات األرصاد اجلوية الوطنية عماًل باملمارسات واإلجراءات املوصى هبا واملتفق عليها دولياً 
 يف إطار املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. ويصل العدد احلايل من حمطات املسابري الراديوية املبّلغة بانتظام إىل حوايل 900 حمطة. ويُطلق روتينياً حنو

000 800 مسبار راديوي سنوياً بالرتافق مع شبكة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ويقدر أن حوايل 000 400 مسبار راديوي أخرى تستخدم ألغراض 

الدفاع والتطبيقات املتخصصة.

سقطة عبارة عن ُرزم من حماسيس األرصاد اجلوية احملمولة على منت طائرة واملسقطة بواسطة مظلة لتكوين صورة جانبية للغالف اجلوي. 
ُ
واملسابري امل

وبينما ميكن استخدامها فوق مساحات برية فإهنا تستخدم عموماً فوق احمليطات حيث ال ميكن تشغيل موقع ملسبار راديوي. وتستخدم املسابري 
املسقطة على نطاق واسع لرصد األحوال داخل العواصف املدارية واإلعصارات بأنواعها، إذ بإمكان الطائرة أن تسقطها يف نقاط رئيسية وهي تعرب 
العاصفة. وترِسل املسابري املسقطة بيانات االستشعار إىل مستقِبل على منت الطائرة. وميكن للطائرة أن تستقبل البيانات من مسابري مسقطة يصل 

عددها إىل مثانية يف آن واحد، األمر الذي يستوجب استخدام نظام استقبال متعدد القنوات. 

ومتر املسابري املسقطة من الطائرة عرب الغالف اجلوي بسرعة عالية وهي تسقط أسفل املظلة. ومن شأن فقدان البيانات ولو لربهة قصرية من الزمن أن 
يؤدي إىل فقدان كميات كبرية من البيانات بالنسبة ألجزاء كبرية من الغالف اجلوي. ولئن كانت كل البيانات أثناء اهلبوط حامسة األمهية فإن الكثري 
من التطبيقات هتتم بصفة خاصة بآخر نقطة من البيانات قبل أن يصل املسبار املسقط إىل سطح األرض. ومتثل آخر نقطة للبيانات األحوال على 

السطح وهي ذات أمهية حامسة لتطبيقات التنبؤ.

وتُنشر املسابري املسقطة من ارتفاعات ترتاوح من 000 3 إىل 400 21 مرت، ويتم تتّبعها حىت سطح األرض. وميكن للطائرة اليت تنشر هذه املسابري أن 
تتتّبع وتستقبل البيانات من مسابري يصل عددها إىل مثانية يف آن واحد. وهذا ميكن الطائرة من الطريان مبوجب منط معني عرب العاصفة، وهي تسقط 
املسابري وجتمع البيانات من نقاط رئيسية ضمن العاصفة. وتستعني املسابري املسقطة بالنظام العاملي لتحديد املواقع )GPS( وتدمج معلومات موقعها 

وترسل مع الضغط املقيس وبيانات احلرارة والرطوبة بغية حساب سرعة الرياح والتنبؤ هبا.

ومن أشيع استخدامات املسابري املسقطة هو رصد األحوال ضمن العواصف واألعاصري املدارية. ومتكن املسابري املسقطة من رسم جانبيات الغالف 
اجلوي ضمن عواصف كبرية وهي ال تزال بعيدة عن األرض. وتتسم البيانات بأمهية حامسة لرصد شدة العاصفة والتنبؤ بشدهتا املقبلة ومسارها.
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استخدمت املسابري املسقطة أيضاً على نطاق العامل يف جمال حبوث األرصاد اجلوية واملناخية عرب احمليطات واألرض اليابسة. ومتكن هذه املسابري من 
النشر السريع لكمية عالية الكثافة من رزم احملاسيس يف مناطق ال ميكن فيها نشر حمطات املسابري الراديوية. كما يتيح استخدامها إعادة تشكيل سريع 

للشبكة استجابة لألحوال املتغرية، وهذا ما ال تستطيع حمطات املسابري الراديوية املقامة على األرض أن تستجيب له بسرعة.

وتستخدم املسابري الصاروخية وكاالت الفضاء وغريها من املستعملني ممن لديهم متطلبات من البيانات ال ميكن تلبيتها باستخدام املسابري الراديوية أو 
املسابري املسقطة. وتقوم أنظمة املسابري الصاروخية، على غرار املسابري املسقطة، جبمع بيانات الغالف اجلوي وهي هتبط عربه. وبداًل من أن ُتسقط 
املسابري الصاروخية من الطائرة فإهنا ُتطلق بسرعة يف الغالف اجلوي بواسطة صاروخ صغري يعمل بوقود صلب وجتمع البيانات أثناء سقوط املسبار 

الصاروخي إىل األرض معلقاً مبظلة.

وتنشر املسابري الصاروخية للقيام بقياسات يف الغالف اجلوي بواسطة صاروخ صغري يعمل بوقود صلب. وتستخدم أنظمة املسابري الصاروخية منخفضة 
االرتفاع وعالية االرتفاع على السواء. ومع أن املسابري الصاروخية ال تستخدم على نطاق واسع فهي حامسة األمهية عندما ال يتمكن سواها من الوفاء 

مبتطلبات البيانات الفريدة اليت توفرها.

وُتستخدم صيغة مسابري االرتفاع املنخفض عندما حيتاج األمر إىل نشر سريع جداً لرزمة قياس يف ارتفاع حوايل 000 1 مرت مبا يسمح بقياس أحوال 
الطبقة املتامخة. ويف هذه الصيغة، تنطلق رزمة احملاسيس من جسم الصاروخ عند األوج.

وُتستخدم صيغة مسابري االرتفاع العايل لنشر رزم قياس الغالف اجلوي يف ارتفاعات )فوق 32 كيلومرتاً( ال ميكن الوصول إليها بواسطة املسابري 
الراديوية احملمولة باملناطيد. وبعد اإلطالق حيرتق حمرك الصاروخ بسرعة عند ارتفاع منخفض )حوايل 000 2 مرت( وينفصل عن سهم حيمل احلمولة 
النافعة للمسبار الصاروخي إىل األوج )73 إىل 125 كيلومرتاً(. وعند األوج تنفصل احلمولة النافعة للمسبار الصاروخي عن السهم وهتبط عرب الغالف 
اجلوي معلقة مبظلة. وإىل جانب إرسال بيانات األرصاد اجلوية من املسبار الصاروخي، فإن املظلة املصنوعة من مادة Mylar املعاملة باألملنيوم لتمكني 
تعقب الغالف بالرادار وذلك لقياس حركة الرياح يف الغالف اجلوي. وتبلغ الفرتة الزمنية ابتداء من النشر يف األوج حىت االنتهاء من مجع البيانات على 
ارتفاع 14 كيلومرتاً عموماً مقدار 100 دقيقة. وتتم عملية تعقب الغالف يف نطاق تردد استدالل راديوي وليس يف نطاق تردد خمصص ملساِعدات 

.)MetAids( األرصاد اجلوية
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كانت عملية حتري الصواعق بعيدة املدى بواسطة مساِعدات األرصاد اجلوية جترى منذ عام 1939، وكانت يف األصل تقوم على أساس نظام كثيف 
االستعمال لليد العاملة لقياس االجتاه الذي ُتستقبل منه اإلشارات، ولكن منذ عام 1987 أصبحت عملية التحري جترى بواسطة نظام أوتومايت يستخدم 

فوارق زمن اإلشارات املستقَبلة حلساب مواقع نزول الصواعق.

ويستخدم النظام شبكة من حمطات “التحري” اخلارجية لرصد انبعاثات الطيف لضربات الصواعق من الغيوم إىل األرض. وتنتشر املوجات السماوية، 
املنعكسة عن األيونوسفري، على امتداد مسافات شاسعة وتوهني بسيط نسبياً وتسبقها موجة أرضية عند أمداء أقصر. وهكذا، من املمكن استقبال 
االنبعاثات من ضربات الصواعق من الغيوم إىل األرض على مسافة آالف الكيلومرتات من موقع نزول الصاعقة. وبإمكان شبكة موزعة من احملاسيس 

املقامة على األرض أن حتدد موقع منشأ الصاعقة، وذلك باستخدام الفوارق بني أزمة وصول انبعاث الصاعقة يف كل موقع من مواقع احملاسيس.

الشكـــل 7
مثال حلصيلة حتري الصواعق ملدة ساعتني

.ITU-R RS.2184 التقـــريـــر
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ويف يونيو 2010، كانت الشبكة تتألف من 11 حمساساً موزعة عرب أوروبا من وأيسلندا إىل قربص، وهي تعمل بالتعاون مع أملانيا وإيرلندا وأيسلندا 
والربتغال وسويسرا وفرنسا وفنلندا. وقد أقيم أبعد حمساس يف جزيرة ريئنيون )يف احمليط اهلندي إىل الشرق من مدغشقر( لتقييم التحسينات يف املواقع 
ألفريقيا، ولكن هذا مل جُيّهز بعد كجزء من النظام التشغيلي. ومن املزمع يف املستقبل القريب جداً إقامة حماسيس جديدة يف كرواتيا ويف بعض املواقع 

يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية والشرق األوسط ويف غرب آسيا، وينبغي على املدى الطويل أن تتوفر الفرص لتوسيع النظام لتوفري تغطية عاملية. 

ويبني الشكل 7 منوذج احلصيلة اليت يوفرها النظام، حيث مت الكشف عن مواقع الصواعق يف وقت من السنة تقل فيه العواصف الرعدية يف أوروبا، 
بينما يشتد نشاطها يف أفريقيا الوسطى ومنطقة الكارييب وأجزاء من أمريكا اجلنوبية.

وَتستخدم البيانات اليت يوفرها نظام الصواعق منظمات األرصاد اجلوية يف شىت أحناء العامل وهي تسهم يف احلفاظ على سالمة الناس، سواء من حيث 
التنبؤ من أجل سالمة اجلمهور أم التنبؤ من أجل سالمة عمليات الطريان، وال سيما فوق احمليطات ومساحات واسعة من اليابسة حيث ال توجد 
أنظمة وطنية لتحري الصواعق. وإىل جانب خماطر ضربات الصواعق يف حد ذاهتا، قد تؤدي العواصف الرعدية إىل غزارة التهطال مع ما يصاحبه من 

الفيضان وشدة اجلليد وتقلب واضطراب الرياح العاصفة.

األنـظمـــة المتنقـلـــة 
أساسية  بأشياء مشتتة بشبكات  أو  باإلنسان  املرتبطة  احملاسيس واملفاتيح  قادرة على ربط  نفاذ السلكي  توفري وسائط  متزايدة إىل  مثة حاجة 
املتنقلة من أجل جمموعة شىت من اخلدمات، من  الالسلكي  النفاذ  أنظمة  وذلك لدعم عدد متزايد من تطبيقات اخلدمات. ومثة طلب على 
والرعاية  االجتماعي  والضمان  البيئية  األعباء  ختفيف  بغية  والكهرباء  واملاء  الغاز  استعمال  ورصد  املسروقة  البضائع  وتتبع  البيئة  رصد  قبيل 

الصحية، وما إىل ذلك.
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إن نظام النفاذ الالسلكي املتنقل عبارة عن شبكة عمومية كبرية قائمة على خاليا وباستطاعتها أن توفر االتصاالت إىل أشياء شىت مبا فيها 
هو  بضعة كيلومرتات  قطرها  نصف  يبلغ  على خاليا  القائم  الكبري  الالسلكي  النفاذ  ونظام  واسعة.  منطقة  وتغطية  آلة  إىل  آلة  من  اخلدمات 
نظام عملي بصفة خاصة يف خدمة مناطق ريفية ومناطق غري سكنية إىل جانب املناطق احلضرية أو السكنية وذلك نظراً لبساطة نشره وفعالية 

وأمثلة هلا: املتاحة  اخلدمة  فئات  يلي  تكلفته. وفيما 

قراءة عدادات املرافق عن بعد، مثل عدادات املياه والغاز والكهرباء: ميكن هذا التطبيق أيضاً أصحاب املنازل من مشاهدة   -
استهالك الطاقة يف كل منزل ألغراض التقييم البيئي )الشكل 8(؛

األرصاد اجلوية: قياس حرارة ورطوبة اهلواء وقياس التهطال وقياس مستوى املياه يف األهنار والبحار وقياس تركيز غاز CO2؛  -
الصناعة  ومراقبة  الصناعية،  النفايات  وتقصي  والرتبة،  واملاء  اهلواء  ذلك  يف  مبا  البيئي،  التلوث  رصد  ومحايتها:  البيئة  رصد   -

الكيميائية، وتقصي النظام اإليكولوجي؛

الشكل 8
مشاهدة استهالك الطاقة يف املن زل

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

عميــل
إنــتــرنـت

كهربــاء

غـــاز

مــــاء عــــداد

عــــداد

عــــداد DB أو AS

AS: خمدم تطبيق
DB: قاعدة بيانات
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تدابري منع الكوارث وجتنبها: رصد الزالزل )من قبيل استشعار اهلزات األرضية( ورصد الفيضانات، ورصد تدفق احلطام؛  -
األنظمة الذكية إلدارة النقل واحلركة: ختفيض مسافات النقل واستهالك الوقود إىل احلد األدىن؛  -

احلكومة املتنقلة والطب املتنقل واألعمال املتنقلة والتجارة املتنقلة: اعتماد التكنولوجيات املتنقلة لدعم وحتسني أداء أعمال   -
احلكومة ودوائر األعمال وتشجيع التوصيل يف اجملتمع. وينصب الرتكيز على حاجات القطاع العام واملستعملني النهائيني، من 
املواطنني أو أصحاب األعمال، للحرص على استغالل التكنولوجيا يف سبيل إعادة تنظيم الكيفية اليت يعمل هبا الناس وتلبية 
حاجات املواطنني من خالل حتسني تقدمي اخلدمات ومتكينهم من التوصيل بطائفة واسعة من املعلومات واخلدمات، من قبيل 
الطاقة واملوارد  القانونية والصحة والتعليم واملالية والعمالة والنقل وسالمة اجلمهور. ويسهم هذا يف احلفاظ على  املعلومات 

الطبيعية وكفاءة استخدام الطاقة، من خالل:
املهام  ومركزية  املتكررة  املهام  وأمتتة  واملوارد،  البيانات  بتقاسم  واملوارد،  اجلهود  ازدواج  من  احلد  على  املساعدة   •

واخلدمات يف مواقع معاجلة مركزية و/أو موزعة: مراكز البيانات، وخمدمات التطبيقات املشرتكة، وغريها؛
زيادة الكفاءة يف استعمال املوارد القائمة و/أو املشرتكة، مع االهتمام بصفة خاصة مبوارد احلوسبة واملوارد البشرية؛  •

ختفيض استعمال الورق واإلسهام يف إعادة تدويره؛  •
ختفيض فرتات االنتظار والوقوف يف الصف؛  •

احلد من السفر وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة؛  •
ختفيض الرتحال اليومي والتلوث؛  •

املباين  فيها  مبا  واملرافق  للمساكن  بعد  عن  اإلدارة  من  متكن  أدوات  مبثابة  البيئية  الرقابة  أنظمة  تربز  الذكية:  البناء  أنظمة   -
الراحة  يف  التحكم  بغية  وتشغيلها  تصميمها  يف  املتنقلة  األنظمة  تضمني  على  الذكية  البناء  أنظمة  وتعمل  البناء.  ومواقع 
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الذكية هو األساس  واخلوارزميات  املوصولة شبكياً  الالسلكية إىل جانب األجهزة  واألمن والتكاليف. واستخدام األنظمة 
التكنولوجي ألي “بناء ذكي”. ويتألف ذلك من توليفة من األجهزة املوصولة شبكياً من قبيل منظمات احلرارة وحماسيس 
احلركة وحماسيس وضوابط اإلنارة وأنظمة التدفئة والتهوئة والتكييف واألمن واحلريق واالهتزاز وحماسيس اإلجهاد والرطوبة 
وأنظمة التحكم يف املصاعد والسالمل الكهربائية وغريها من أنظمة املباين املتواصلة عرب “بنية حتتية عريضة النطاق واحدة”. 
وبوسع هذه التكنولوجيات أن حتقق وفورات بأكثر من 30 يف املائة يف تكاليف الطاقة يف املباين القائمة وأكثر من 70 يف 
املائة يف املباين اجلديدة بينما متكن هذه املباين اجلديدة من أن تصبح موارد تزويد طاقة كهربائية صافية تصب يف شبكة طاقة 
كهربائية كربى. ومن األمثلة اجليدة التحكم عن بعد يف أجهزة تكييف اهلواء يف املكاتب. إذ ميكن هذا التطبيق معاِمالت 
التحكم من مجع املعلومات البيئية مثل احلرارة والرطوبة يف مجيع غرف املكاتب أو يف املبىن بأكمله، ويساعد على استمثال 

استهالك الطاقة من خالل التحكم يف أجهزة تكييف اهلواء املوزعة )الشكل 9(.

الشكل 9
التحكم عن بعد يف مكيفات اهلواء يف املكاتب

   

AS: خمدم تطبيق
DB: قاعدة بيانات

غرفة مكتب

مكيف هواء

مكيف هواءمكيف هواء

مكيف هواء

مـركــز حتـكــم

حــرارة/رطـوبـــة

حتـكـــم

شبكــات حمــاسيس احلـرارة/الرطـوبـــة

AS أو DBإنـتــرنــت
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أنشطة لجان الدراسات في قطاع االتصاالت الراديوية  .2   
تنشىء مجعية االتصاالت الراديوية جلان دراسات االتصاالت الراديوية من أجل وضع مشاريع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية لتوافق عليها الدول 
األعضاء يف االحتاد. ويقوم بوضع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية خرباء عامليون من مجيع البلدان، وبالتايل فهي تتمّتع بسمعة طيبة وتنفذ يف مجيع 

أحناء العامل، مما جيعلها تكتسب صفة املعايري الدولية يف جماالت تطبيقها. وتركز الدراسات على ما يلي:

إدارة موارد الطيف الراديوي/املدارات واستعماهلا بفعالية يف اخلدمات الفضائية وخدمات األرض؛  –
خصائص وأداء األنظمة الراديوية؛  –

تشغيل احملطات الراديوية؛  –
جوانب االتصاالت الراديوية يف أمور االستغاثة والسالمة.  –

وعالوة على ذلك، تقوم جلان دراسات االتصاالت الراديوية بإجراء دراسات متهيدية من أجل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية. وتنجز 
جلان الدراسات أعماهلا بالتعاون مع منظمات االتصاالت الراديوية الدولية األخرى. ومثة أكثر من 000 5 متخصص ميثلون الدول األعضاء يف االحتاد 
وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه يف مجيع أحناء العامل يشاركون حالياً يف أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديوية. وهنالك حالياً ست جلان دراسات 

متخصصة يف اجملاالت التالية:

جلنة الدراسات 5 - خدمات األرض جلنة الدراسات 1 - إدارة الطيف   

جلنة الدراسات 6 - اخلدمات اإلذاعية جلنة الدراسات 3 - انتشار املوجات الراديوية  

جلنة الدراسات 7 - خدمات العلوم جلنة الدراسات 4 - اخلدمات الساتلية  
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ويف جمال تغري املناخ، تركز حالياً أعمال جلان دراسات االتصاالت الراديوية بصفة خاصة 
على ما يلي:

إدارة االتصاالت الراديوية يف جمال التنبؤ بالكوارث والكشف عنها   –
والتخفيف من آثارها وتوفري اإلغاثة عند وقوعها؛

أو  بالكوارث  التنبؤ  جمال  يف  الراديوية  االتصاالت  أنظمة  دعم   –
الكشف عنها أو التخفيف من آثارها أو توفري اإلغاثة عند وقوعها. 

مثة تفاصيل معروضة يف اجلدول 2؛
أو  توصيات  وضع  إىل  الراديوية  االتصاالت  دراسات  جلان  دعوة   –

تقارير أو كتيبات تتناول:
املمارسات الفضلى املعمول هبا لتخفيض  	•
تكنولوجيا  أنظمة  ضمن  الطاقة  استهالك 
أو  واملعدات  واالتصاالت،  املعلومات 
االتصاالت  خدمة  يف  العاملة  التطبيقات 

الراديوية؛
الراديوية  التطبيقات  أو  األنظمة  استخدام  	•
يف  الطاقة  استهالك  ختفيض  على  القادرة 

غري قطاعات االتصاالت الراديوية؛
وضع أنظمة فعالة ملراقبة البيئة وتغري املناخ  	•
هــــذه  تشغيـــل  عـلـــى  واحلــرص  بـــه،  والتنبؤ 

األنظمة على حنو موثوق.
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 الجدول 2
نطاق تطبيق الدراسات الجارية ضمن قطاع االتصاالت الراديوية والمتصلة بتغير المناخ

جلنة دراسات خدمات االتصاالت الراديوية املعنيةاملهام  الرئيسيةاألنشطة
االتصاالت الراديوية

الرصدات الساتلية للغالف اجلوي ولسطح  األرضرصد البيئة
البيانات من سواتل االستشعار عن بعد ومعاجلتها  استقاء 

وحتليلها وتوزيعها

خدمة استكشاف األرض الساتلية
 خدمة األرصاد اجلوية الساتلية

جلنة الدراسات 7

خدمة التشغيل الفضائي

علم الفلك الراديويالرصد الراديو للشمس
خدمة حبوث الفضاء

جلنة الدراسات 7

جلنة الدراسات 7خدمة مساِعدات األرصاد اجلويةرصد خصائص الغالف اجلوي من األرض
خدمة املالحة الراديوية

خدمة االستدالل الراديوي
جلنة الدراسات 7

جلنة الدراسات 7اخلدمة املتنقلة
استمثال البناءالتطبيقات األخرى

استمثال احلركة
وفورات الطاقة

قرارات الزرع
قرارات الري

جلنة الدراسات 7اخلدمة الساتلية الستكشاف األرض
جلنة الدراسات 7اخلدمة املتنقلة
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جنيف، 23 يناير – 17 فبراير 2012
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االحتــاد الدولــي لالتصــاالت
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نتائج آخر مؤتمرين عالميين لالتصاالت الراديوية  .3   

عززت القرارات اليت اختذت يف املؤمترين العامليني لالتصاالت الراديوية يف عامي 2007 و2012 والية االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال االستدامة وتغري املناخ 
واالتصاالت يف أحوال الطوارئ، وعملت على ضمان توفر الطيف واملدارات الساتلية من أجل تشغيل األنظمة الراديوية املخصصة لرصد البيئة وتقييم تغري املناخ 

والتنبؤ به، كما يلي:

حتصل اخلدمة الساتلية لألرصاد اجلوية على املزيد من الطيف  مت ختصيص طيف إضايف للخدمة الساتلية لألرصاد اجلوية. كما   –
مت توسيع التوزيع الراهن للخدمة الساتلية لألرصاد اجلوية )MetSat( يف النطاق GHz 7,9-7,85 والنطاق GHz 18,4-18,3. ومن شأن 
ذلك أن ميكن األنظمة املقبلة يف اخلدمة الساتلية لألرصاد اجلوية من أداء قياسات ورصدات معلمات األرصاد اجلوية واملناخ 

بقدر عال جداً من االستبانة، وبالتايل تعميق فهم تغري الطقس واملناخ والتنبؤ به.
لرصد  املقبلة  التطبيقات  إىل  اهلادف  الطيف  استعمال  املؤمتران  ومحايته حّدث  بعد  عن  املنفعل  الساتلي  االستشعار  تطوير   –
األرض إىل جانب تطوير حماسيس منفعلة على منت سواتل األرصاد اجلوية والسواتل البيئية لرصد اخلطوط الطيفية لبخار املاء 
واألكسجني، وهي ضرورية لقياسات سحب اجلليد والتهطال ولرصد العواصف ولدراسات املناخ. وقد اعتمدت حدود إلزامية 

وأخرى موصى هبا خبصوص اخلدمات الفاعلة حلماية اخلدمات املنفعلة.
آثار  من  للتخفيف  األوقيانوغرافية  الرادارات  أجل  من  العاملية  الطيف  متطلبات  حُبثت  األوقيانوغرافية  للرادارات  الدعم  توفري   –
الكوارث، مبا فيها موجات تسونامي، بغية فهم تغري املناخ ولضمان قدر أكرب من سالمة السفر البحري. وهلذه الغاية، ُحدد 
عدد من توزيعات الرتدد إىل خدمة االستدالل املوقعي ما بني MHz 4 وMHz 42,5. واعتمدت مستويات احلماية ذات الصلة 
البحر  الرادارات باستخدام موجات أرضية تنتشر عرب  الرادارات األوقيانوغرافية. وتعمل هذه  الناجم عن  التداخل  خبصوص 
لقياس أحوال سطح البحر يف السواحل لدعم العمليات البيئية واألوقيانوغرافية وعمليات األرصاد اجلوية واملناخية والبحرية 
وعمليات احلد من أثر الكوارث ومن أجل مراقبة تلوث السواحل وإدارة مصائد األمساك وعمليات البحث واإلنقاذ وتعرية 

الشواطئ واملالحة البحرية.
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مزيد من الطيف لالستشعار الفاعل مت االتفاق على توسيع مدى التوزيع لالستشعار الفاعل يف خدمة استكشاف األرض   -
املتاخم املطلوب مبقدار MHz 500 من أجل أغراض من قبيل قيام  النطاق  الساتلية يف حدود MHz 9 900-9 500، مما يتيح 

الرادارات ذات الفتحية الرتكيبية )SAR( برسم طبوغرافيا سطح األرض.
محاية وضع نظام لتحري الصواعق اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012 أحكاماً تنظيمية وتقنية جديدة حلماية   -
األنظمة األوتوماتية اليت تستعمل لتحري ضربات الصواعق والتنبؤ هبا. وَتستخدم البيانات اليت توفرها هذه األنظمة منظمات 
األرصاد اجلوية على نطاق العامل. وعلى وجه اخلصوص، تتسم البيانات بقيمة كبرية يف التنبؤات لصاحل الطريان، ال سيما فوق 

احمليطات ومساحات شاسعة من اليابسة تفتقر إىل أنظمة وطنية لتحري الصواعق.
وقد متت املوافقة على عدد من القرارات، وهي تعكس شواغل معينة لدى الدول األعضاء فيما يتعلق باستخدام االتصاالت الراديوية للحد من اآلثار السلبية 

لتغري املناخ والكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان، ومنها مثالً:

حث جلان الدراسات يف قطاع االتصاالت الراديوية على تسريع أعماهلا، وبصفة خاصة يف جماالت التنبؤ بالكوارث وحتريها   -
الكوارث، وتشجيع  الفئة األوسع حلماية جلمهور واإلغاثة يف حاالت  آثارها واإلغاثة عند وقوعها؛ وتناول  والتخفيف من 
اإلدارات على أن تنظر يف حتديد نطاقات أو أمداء الرتدد أو أجزاء منها عند قيامها بالتخطيط على املستوى الوطين وذلك 
ألغراض حتقيق تناسق نطاقات أو أمداء الرتدد على الصعيد اإلقليمي لتطبيق احللول املتقدمة يف جماالت محاية اجلمهور واإلغاثة 

يف حاالت الكوارث؛
االستمرار يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة مثل االتصاالت املتنقلة الدولية )IMT( وأنظمة النقل الذكية )ITS( لدعم أو استكمال   -

التطبيقات املتقدمة يف جماالت محاية اجلمهور واإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
إبراز أمهية استخدام تدابري فعالة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية وحتريها واإلنذار هبا أو ختفيف آثارها من خالل االستخدام املنّسق   -
والفعال لطيف الرتددات الراديوية. وينبغي يف التخطيط الوطين للطيف من أجل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والكوارث مراعاة 
احلاجة إىل التعاون والتشاور الثنائي مع اإلدارات املعنية األخرى، وهو ما ميكن تيسريه من خالل تنسيق استعمال الطيف، 
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إضافة إىل مبادئ توجيهية متفق عليها إلدارة الطيف خاصة بالتخطيط لإلغاثة يف حاالت الكوارث والطوارئ. ومن شأن 
استبانة تيسر الرتددات لدى فرادى اإلدارات - اليت ميكن فيها تشغيل التجهيزات – أن يسهل إمكانية التشغيل البيين والتعامل. 
وال شك يف أمهية إتاحة الرتددات لالستعمال يف املراحل املبكرة جداً من عمليات املساعدة اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت 

الكوارث؛
االستمرار يف مساعدة الدول األعضاء يف االضطالع بأنشطتها اخلاصة بالتأهب التصاالت الطوارئ من خالل احلفاظ على   -

قاعدة بيانات الرتددات املتاحة اليوم لالستعمال يف حاالت الطوارئ؛
إبراز أمهية مجع البيانات عن رصد األرض وتبادهلا لضمان وحتسني دقة التنبؤ بالطقس، مما يسهم يف محاية األرواح واحلفاظ   -

على املمتلكات يف مجيع أحناء العامل.

االستـنـتـاجـــات
إن أثر أنشطة اإلنسان على البيئة – وعلى تغري املناخ بصفة خاصة – من املسائل اليت تثري املزيد من القلق يف جمال احلياة على األرض. وتوفر االتصاالت 
الراديوية عدداً من الفرص للمضي قدماً بالبحوث والتخطيط والعمل يف جمال البيئة على صعيد العامل. وهي تشمل رصد البيئة ومحايتها إىل جانب احلد من تغري 

املناخ والتكيف معه.

ويبني هذا التقرير أن باستطاعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( أن تساعد إىل حد كبري على ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة )GHG( وأن تعمل يف 
الوقت ذاته على زيادة كفاءة استهالك الطاقة واحلد من استنفاد املوارد الطبيعية. ويتحقق ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا الراديوية لالستغناء عن السفر ومن 
خالل إعادة التدوير والتخفيف من استهالك الطاقة. وكذلك يُنعم التقرير النظر يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العديد من خمتلف جوانب 

العمل يف جمال البيئة، مبا يف ذلك الرصد البيئي والتحليل والتخطيط واإلدارة واحلماية والتخفيف وبناء القدرات.



48

املعمارية املفهومية للمنظومة العاملية ألنظمة رصد 
)GEOSS( األرض
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