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رصد كوكبنا المتغير
هولين جاو

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

إن األرض كوكٌب ضعيف وذو موارد حمدودة فيما يتعّلق بتلبية احتياجات سكان العامل 
الذين يتزايد عددهم باستمرار. وكما نعمل معاً لبناء اقتصاد عاملي مستدام، فإن أجهزة 

االستشعار عن بُعد احملمولة يف الفضاء مهيأة لتلعب دوراً متزايد األمهية يف حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة.

ويف الواقع، تنظر الدول األعضاء يف االحتاد واجملتمع الدويل اآلن إىل إمكانية االستفادة من 
التنمية  أهداف  لتحقيق  أساسية  الفضائية كمدخالت  اجلغرافية  واملعلومات  األرض  رصد 
املستدامة. يوّفر االستشعار عن بُعد معلومات بالغة األمهية عرب جمموعة واسعة من التطبيقات، 
مبا فيها معلومات عن نوعية اهلواء وإدارة الكوارث والصحة العامة والزراعة وتوافر املياه وإدارة 

املناطق الساحلية وصحة النظم اإليكولوجية لألرض.

فعلى سبيل املثال، تستخدم بيانات أجهزة االستشعار عن بُعد احملمولة يف الفضاء من أجل 
تقييم أثر الكوارث الطبيعية ومن أجل التأّهب بشكل أفضل لألحداث اخلطرة يف مجيع أحناء 
العامل. كما ُتستخدم البيانات الواردة من هذه األجهزة بشكل متزايد لتوجيه اجلهود من أجل 

التقليل إىل احلد األدىن من الضرر الذي يُلحقه النمو احلضري بالبيئة.

اليت  بُعد - والعلوم  االستشعار عن  قياسات  توّفر  تبّي كيف  اليت  األمثلة  بعض  وهذه جمرد 
تتيحها – خدمة جليلة للبشرية. ويُقدم هذا العدد من جملة أخبار االحتاد املزيد من هذه األمثلة 
اقتصادية  فوائد  يف حتقيق  االحتاد  عمل  يساعد  تبّي كيف  اليت  الرؤى  من  ثروة  جانب  إىل 

واجتماعية لرصد األرض من الفضاء.

وإضافًة إىل ذلك، ُيسعدين إبالغكم بأن جملة أخبار االحتاد. قد بلغت 150 عاماً. وسوف 
تكتشفون يف هذا العدد أيضاً معامل هامة يف السجل التارخيي جمللة أخبار االحتاد على مدى 

150 عاماً.

 أود أن أغتنم هذه الفرصة ألمتىن لكم مجيعاً سنة جديدة مليئة بالصحة والسعادة!

 توّفر قياسات 
االستشعار عن بُعد - 
والعلوم اليت تتيحها - 
 خدمة جليلة

للبشرية.  
هولي جاو
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أسباب حاجتنا اليوم إلى رصد 
الفضاء باالستشعار

ماريو مانيفيتش
مدير مكتب االتصاالت الراديوية، االتحاد الدولي 

لالتصاالت 

تغري املناخ وتنامي استغالل املوارد الطبيعية لألرض إن 
يتسببان يف الوقت احلاضر يف حدوث جمموعة من 

املشاكل البيئية اليت تستلزم حتركاً دولياً. 

وإن أرادت البشرية التصدي بفعالية هلذه املشاكل، فإن العديد 
من احللول ستسرتشد بالرصد العاملي للبيئة، مبا يف ذلك 

استخدام األصول الفضائية. 

فرصد الفضاء باالستشعار مسألة ال بُد منها بالفعل ملساعدة 
القادة واملواطني على اختاذ قرارات أفضل استناداً إىل 

بيانات موثوقة.

إذ ُتسهم عدة عشرات من السواتل اليوم يف جتميع معارف 
بالغة األمهية عن نظام األرض متّكن العلماء من توضيح الصالت 

احملددة بي وقوع خلل طبيعي كبري يف طبقات اجلو العليا 
والتغرّيات اجلوية الناشئة على بُعد آالف األميال منها.

أخصائيو األرصاد اجلوية على “ من األمهية مبكان أن حيصل 
رصدات عاملية دقيقة يف الوقت 
الفعلي ملا حيدث يف الغالف 
اجلوي لألرض.  
ماريو مانيفيتش
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ونظراً إىل أنه يلزم لضمان دقة التنبؤات بالطقس االنطالق 
من أفضل تقدير ممكن حلالة الغالف اجلوي الراهنة، فمن األمهية 
مبكان أن حيصل أخصائيو األرصاد اجلوية على رصدات عاملية 

دقيقة يف الوقت الفعلي ملا حيدث يف الغالف اجلوي لألرض 
فوقها وفوق احمليطات. وحتقيقاً لذلك، فهم يعتمدون على 

استشعار الفضاء.

فالبيانات الساتلية تشكل اليوم مدخالت ال غىن عنها لنماذج 
ونُظم التنبؤ بالطقس املستخدمة إلصدار إنذارات السالمة 
وغريها من املعلومات الداعمة لعمليات صنع القرار على 

الصعيدين العام واخلاص. 

النظام العالمي لرصد المناخ - إطار 
وضعته األمم المتحدة

تُلّب احلاجة رمسياً إىل االطالع على رصدات عن طريق اتفاقية 
األمم املتحدة )UN( اإلطارية لتغري املناخ اليت أسندت إىل 

النظام العاملي لرصد املناخ مسؤولية حتديد االحتياجات من 
الرصدات املتصلة بتغري املناخ. وتعمل مجيع 

وكاالت األمم املتحدة املعنية معاً ضماناً الستمرار توفري 
رصدات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وسجالت بيانات 
موثوقة من أجل اإلسهام يف حتقيق كل هدف من أهداف 

التنمية املستدامة السبعة عشر واملقاصد املتصلة هبا.
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https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system


المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لالتحاد 
لعام 2019 سيتخذ قرارات بشأن الطيف

يُنشر هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد يف سياق األعمال 
التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لالحتاد لعام 

2019 املزمع عقده يف الفرتة من 28 أكتوبر إىل 

22 نوفمرب 2019 يف شرم الشيخ مبصر.

وسيتخذ املؤمتر قرارات بشأن استخدام الطيف من جانب 
خمتلف خدمات االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك علوم 

الفضاء. وال بد من أن توفر هذه القرارات احلماية املناسبة 
لعلوم الفضاء لكي تستمر يف دعم التنمية املستدامة للبشرية 

الطيف - مورد حاسم األهمية لنظم 
األرصاد الجوية

لذلك، فمن املهم لقّراء هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد 
فهم أسباب األمهية احلامسة لتيسر الطيف املناسب ومحايته 

ألداء نظم األرصاد اجلوية، وملاذا يتعي على أعضاء االحتاد 
إيالء عناية خاصة الحتياجات جمتمع علوم الفضاء بسبب 

ما تنطوي عليه هذه النظم من قيمة اقتصادية وجمتمعية 
واعدة. وأنا ممنٌت جداً للمؤلفي الطالعنا على خرباهتم 

 ووجهات نظرهم يف هذا الصدد.

28 October – 22 November
Sharm El-Sheikh, Egypt

من السواتل اليوم يف جتميع “ ُتسهم عدة عشرات 
معارف بالغة األمهية عن نظام 
األرض.  
ماريو مانيفيتش
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https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
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أنواع أجهزة االستشعار عن ُبعد المحمولة في الفضاء ألغراض رصد األرض

مصدركم لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية

أجهزة االستشعار المنفعلة هي مستقِبالت حساسة للغاية لقياس 
الطاقة الكهرمغنطيسية التي تبثها األرض وتنثرها، ولقياس المكونات 
الكيميائية في الغالف الجوي لألرض. وهي تتطلب الحماية من تداخل 

الترددات الراديوية.

الرادارات ذات الفتحة 
 )SAR(: التركيبية

تلتقط بيانات طوبوغرافية 
لسطح األرض

أجهزة قياس االرتفاع
تقيس االرتفاع الدقيق 

لسطح احمليط

مقاييس االنتثار
حتدد اجتاه الرياح وسرعتها 

على سطح احمليط

رادارات قياس األمطار
حتدد معدالت هطول 
األمطار وهيكاًل ثالثي 
األبعاد هلطول األمطار

رادارات رصد السحب 
تقيس غطاء السحب 

وهيكلها فوق سطح األرض

)ITU-R( املصدر: قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد

 )ITU-R( قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد 
لجنة الدراسات 7 )خدمات العلوم(

السلسلة RS )من أجل االستشعار عن بُعد(

السلسلة SA )من أجل تطبيقات الفضاء واألرصاد اجلوية(

الكتيب بشأن خدمة استكشاف األرض الساتلية

الكتيب املشرتك للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية - االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن استعمال الطيف الراديوي يف 
األرصاد اجلوية: املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ

يرد يف مصدرك لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية وصف للخصائص التقنية والتشغيلية ومعايري احلماية واالعتبارات 
املتعلقة بالتقاسم فيما خيص األنظمة الساتلية لالستشعار عن بُعد ووصالت التحكم وإرسال البيانات املرتبطة هبا.

أجهزة االستشعار النشيطة هي أنظمة رادارية على منصات محمولة 
في الفضاء. وتلتقط البيانات من خالل إرسال واستقبال الموجات 

الراديوية. وهناك 5 أنواع:
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https://www.itu.int/pub/R-REC/fr
https://www.itu.int/fr/ITU-R/Pages/default.aspx
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https://www.itu.int/rec/R-REC-RS/fr
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS/fr
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/fr
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/fr
https://www.itu.int/pub/R-HDB-56-2011/fr
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/fr
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/fr
https://www.itu.int/pub/R-REC/fr
https://www.itu.int/pub/R-REC/fr


أنظمة رصد األرض - لجنة 
الدراسات 7 التابعة لقطاع 

االتصاالت الراديوية باالتحاد 
الدولي لالتصاالت 

والمؤتمرات العالمية 
لالتصاالت الراديوية

جون زوزك 
رئيس لجنة الدراسات 7 التابعة االتصاالت الراديوية 
باالتحاد )ITU-R( ومدير البرنامج الوطني للطيف )في 
اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة الجوية والفضاء 

)NASA-ناسا(

جلنة الدراسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت تُعنى 
الراديوية باالحتاد )ITU-R( باخلدمات العلمية، ومنها 
اخلدمات الساتلية الستكشاف األرض ولألرصاد 

اجلوية، اليت تعمل بنظم االستشعار املنفعل والنشيط عن بُعد 
احملمولة يف الفضاء، وهو ما ميكننا من احلصول على بيانات 

مهمة عن األرض وغالفها اجلوي. 

ولألنظمة املستخدمة لتحقيق هذه األغراض آثار بعيدة املدى 
على كل من يعيش على كوكب األرض، إذ ُتستخدم البيانات 

اجملموعة عن طريقها يف دراسة ورصد ظاهرة تغري املناخ، 
ومساعدة علماء األرصاد اجلوية يف التنبؤ بأحوال الطقس 

والتنبؤ أيضاً بطائفة خمتلفة من الكوارث الطبيعية ورصدها. 

ومن املهم اإلشارة إىل أنه رغم حمدودية عدد البلدان املشغِّلة 
لسواتل األرصاد اجلوية وسواتل رصد األرض، فإن البيانات 

ونواتج البيانات الصادرة من تشغيلها توزَّع وُتستخدم عاملياً، 
وال سيما من جانب اهليئات الوطنية لألرصاد اجلوية، يف البلدان 

املتقدمة والبلدان النامية على السواء، واملنظمات املعنية برصد 
ظاهرة تغري املناخ ودراستها.

من أنظمة رصد األرض “ ُتستخدم البيانات الصادرة 
واالستشعار عن بُعد يف 
التنبؤ بوقوع  تطبيقات 
الكوارث ورصدها والتخفيف 
من آثارها.  
جون زوزك
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علوم الفضاء - االحتاد الدويل لالتصاالت واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2019

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx
https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/index.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/index.html
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg7/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/Pages/default.aspx


عالوة على ذلك، ُتستخدم البيانات الصادرة من أنظمة رصد 
األرض واالستشعار عن بُعد يف تطبيقات التنبؤ بوقوع 

الكوارث ورصدها والتخفيف من آثارها. وقد انتهى تقرير 
صادر عن األمم املتحدة إىل أن حنو 90% من جمموع الكوارث 

يف العامل يتصل بأحوال الطقس. ونظراً إىل الطبيعة العاملية 
ألنظمة رصد األرض واالستشعار عن بُعد، فال بد من إيالء 

اعتبار عاملي للحماية من التداخالت الضارة.

أجهزة االستشعار النشيط المحمولة 
في الفضاء

أجهزة االستشعار النشيط احملمولة يف الفضاء هي أجهزة حتصل 
على البيانات بإرسال املوجات الراديوية واستقباهلا، وهي 

أساساً أنظمة رادارية ُمقامة على منصات حممولة يف الفضاء. 
وهذه األجهزة على مخسة أنواع، لكل منها غرض حمدد يؤديه. 

فالرادار ذو الفتحة الرتكيبية )SAR( ُيستخدم للحصول على 
بيانات طبوغرافية عن سطح األرض، ومقاييس االرتفاع 
ُتستخدم لقياس ارتفاع أسطح احمليطات بالضبط، بينما 

ُتستخدم مقاييس االنتثار لتحديد اجتاه الرياح وسرعتها عند 
أسطح احمليطات. أما رادارات رصد تساقط األمطار، فُتستخدم 
لتحديد معدالت هطول األمطار والبُنية الثالثية األبعاد هلطوهلا، 
وُتستخدم رادارات رصد السحب لقياس الغطاء السحايب وبُنية 

السحب فوق سطح األرض.

أجهزة االستشعار المنفعل المحمولة 
في الفضاء

أجهزة االستشعار املنفعل احملمولة يف الفضاء هي مستقِبالت 
حساسة جداً تُعرف بأهنا مقاييس إشعاع تقيس الطاقة 

الكهرمغنطيسية اليت ُتصدرها األرض وتنثرها واملكونات 
الكيميائية املوجودة يف غالفها اجلوي. ولتتمكن هذه 

املستقِبالت احلساسة جداً من تنفيذ القياسات الالزمة، يلزم 
محايتها من تداخل الرتددات الراديوية. وتكون أجهزة 

االستشعار املنفعل احملمولة يف الفضاء العاملة على متون سواتل 
بة حنو األسفل باجتاه سطح األرض وغالفها  رصد األرض مصوَّ

اجلوي، ومن مث فهي معّرضة للتأثر بالتداخالت الصادرة من 
املرِسالت العاملة فوق سطح األرض أو بالقرب منه. وال ميكن 
هلذه املستقِبالت احلساسة أن تعمل بنجاح إال بتوزيع عدد من 
نطاقات الرتدد على خدماهتا الراديوية وبفضل احلماية التنظيمية 

املمنوحة هلا مبوجب العديد من األحكام اخلاصة الواردة يف 
لوائح الراديو. 

والواقع أن أجهزة االستشعار املنفعل حتاول بطبيعتها التقاط 
ومعاجلة اإلشارات الراديوية الضعيفة جداً اليت حتدث بصورة 

طبيعية عند ترددات معينة حتددها قواني الفيزياء اجلزئية. 
وبالتايل، إذا تسببت أي تداخالت يف إتالف هذه اإلشارات، 

ال ميكن اللجوء ببساطة إىل استخدام ترددات أخرى للحصول 
على املعلومات املطلوبة. فبكل بساطة، لن تتوفر 

املعلومات املطلوبة.

فور احلصول على البيانات العلمية من أنظمة االستشعار 
املستخدمة لرصد األرض، جيب إرساهلا إىل األرض ليتمكن 

العلماء من معاجلتها واستخدامها. وجيب أيضاً محاية وصالت 
إرسال البيانات هذه من التداخالت الضارة للرتددات الراديوية 

وإال فقد تـَْتلف البيانات العلمية أو تُفقد برمتها.

يتصل حنو 90% من جمموع الكوارث يف 
العامل بأحوال الطقس..
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/11/un-report-finds-90-per-cent-of-disasters-are-weather-related/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/11/un-report-finds-90-per-cent-of-disasters-are-weather-related/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/11/un-report-finds-90-per-cent-of-disasters-are-weather-related/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/11/un-report-finds-90-per-cent-of-disasters-are-weather-related/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/11/un-report-finds-90-per-cent-of-disasters-are-weather-related/
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/ar


لجنة الدراسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت 
الراديوية باالتحاد

حتتفظ جلنة الدارسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية 
باالحتاد بالسلسلتي RS )بشأن االستشعار عن بُعد( و SA )بشأن 

التطبيقات الفضائية( من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 
اللتي تبّينان اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة الساتلية 
لالستشعار عن بُعد ووصالت العودة املرتبطة هبا اخلاصة 

بالتحكم والبيانات، ومعايري محايتها، واعتبارات التقاسم اخلاصة 
هبا. كما حتتفظ اللجنة بالكتيب الصادر عن القطاع بشأن 

“خدمة استكشاف األرض الساتلية« والكتيب املشرتك 
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالت 

بشأن “استعمال الطيف الراديوي يف األرصاد اجلوية: املراقبة 
والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ«، فضاًل عن العديد 

من التقارير املتعلقة باالستشعار عن بُعد ورصد األرض. 
وتسهم هذه اجملموعة من الوثائق يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع 
العلمي عموماً ومجاعة أخصائي االستشعار عن بُعد خصوصاً 

للمساعدة يف محاية استخدام الطيف الراديوي يف تطبيقات 
االستشعار عن بُعد.

المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية 
واالستشعار عن ُبعد

لقد أدت املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية )WRCs( أيضاً 
بدور حيوي يف قضية االستشعار عن بُعد. 

 1979 العاملي للراديو لعام  انعقاد املؤمتر اإلداري  فمنذ 
)WARC-79(، نُفذت التوزيعات األوىل من نطاقات الرتدد 

الساتلية.  األرض  استكشاف  خلدمة 

 ،)WRC-97( 1997 ويف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
استكشاف األرض  املمنوحة خلدمة  التوزيعات  ُعززت 

النشيط  االستشعار  أنظمة  تشغيل  إلتاحة  )النشيطة(  الساتلية 
نـُقِّحت وُعززت توزيعات نطاق  عن بُعد لألرض، كما 

تطبيقات مهمة لالستشعار  تنفيذ  GHz إلتاحة   71-50 الرتدد 
اهلابطة  بُعد، وُأكسبت نطاقات تردد الوصالت  عن 

العاملي.  الطابع  للبيانات 

 ويف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2000 
)WRC-2000(، نُفذت تعزيزات إضافية للعديد من نطاقات تردد 
أنظمة االستشعار عن بُعد، وأُعيد تنظيم التوزيعات من 71 إىل 

GHz 275 وُحدِّثت، اعرتافاً باستخدام هذه األنظمة هلا يف 

نطاقات تردد معينة. 

 ،)WRC-07( 2007 ويف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
ُمنحت احلماية لبعض النطاقات املستخدمة ألنظمة االستشعار 

املنفعل عن بُعد، مبا يف ذلك محاية نطاقات الرتدد املوزعة 
خلدمات منفعلة كلياً من اإلرساالت اخلارجة عن النطاق 

الصادرة من مرسالت اخلدمات النشيطة القريبة منها. 

واعرتف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2012 
)WRC-12( رمسياً يف لوائح الراديو بأمهية االتصاالت الراديوية يف 
عمليات رصد األرض. وقد ساعدت كل هذه اإلجراءات يف 
صياغة االستخدام احلايل ألنظمة االستشعار عن بُعد واملنافع 
االجتماعية واالقتصادية املتصلة هبا، وتتوخى استخدام هذه 

 األنظمة يف املستقبل لعقود مقبلة.

انظر جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الدراسات 7 التابعة 
لقطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد بشأن ما يلي:

  RS أنظمة االستشعار عن بُعد: السلسة

  .SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية: السلسلة
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https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS/en
https://www.itu.int/pub/R-REC/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-56-2011/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-56-2011/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/ar
https://www.itu.int/pub/R-HDB-45-2017/ar
https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.125
https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.125
https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.126
https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.132
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/ar
https://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.133
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA/en


4%
22 000

40%
242 000

27%
164 000

26%
157 0003%

20 000

عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم بحسب نوع الكارثة في الفترة 2015-1995

أعداد األشخاص الذين تأثروا بالكوارث المتعلقة بالطقس في الفترة 2015-1995
(مالحظة: تستثىن حاالت الوفاة من جمموع األشخاص املتأثرين.)

26%
1.1

56%
2.3

16%
660

2%
94

8

الفيضانات
الجفاف

العواصف
درجات الحرارة القصوى

االنهيارات األرضية وحرائق الغابات

العواصف
درجات الحرارة القصوى

الفيضانات
الجفاف

االنهيارات األرضية وحرائق الغابات

شخص

شخص

شخص
شخص

شخص

مليون
شخص

مليون
شخص

مليون شخص

مليار شخص

مليار شخص

 التكلفة البشرية للكوارث المتعلقة بالطقس في الفترة
2015-1995

املصدر: التكلفة البشرية للكوارث املتعلقة بالطقس يف الفرتة 2015-1995. 
.)UNISDR( مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث/)CRED( مركز األحباث بشأن علم أوبئة الكوارث
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https://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/COP21_WeatherDisastersReport_2015_FINAL.pdf
https://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/COP21_WeatherDisastersReport_2015_FINAL.pdf


المكون الفضائي في النظام 
العالمي المتكامل للرصد 
التابع للمنظمة العالمية 
)WMO( لألرصاد الجوية

بيتيرتي تاالس
بيتيرتي تاالس األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد 

الجوية

بفوائد استخدام السواتل اليت تدور حول يُعترف 
كوكب األرض لرصد األرض منذ أوائل 

القرن العشرين. وتسىن هلذه الفوائد أن 
تتحقق أخرياً عند إطالق الساتل االصطناعي األول، سبوتنيك، 

يوم 4 أكتوبر 1957 الذي آذن ببدء عصر الفضاء.

ويف عام 1961، واستجابة لطلب تقدمت به اللجنة املعنية 
 )COPUOS( باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة، أعدت املنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية )WMO( تقريراً رائداً اقرتحت فيه برناجماً عاملياً 
لدفع عجلة أحباث علوم الغالف اجلوي وتطوير قدرات حمسنة 

للتنبؤ بالطقس باستخدام تكنولوجيا الفضاء )انظر النظام العاملي 
للرصد بالساتل: جتربة ناجحة(.

أحد أفضل األمثلة على التشارك “ تعد املراقبة العاملية للطقس 
يف منافع الفضاء بي مجيع 
البلدان  
بيترييت تاالس
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فوائد رصد األرض من الفضاء

https://public.wmo.int/en
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html
https://public.wmo.int/en/bulletin/global-satellite-observing-system-success-story
https://public.wmo.int/en/bulletin/global-satellite-observing-system-success-story


“المراقبة العالمية للطقس” - حماية 
األرواح والممتلكات

وأصبح الربنامج يُعرف باسم “املراقبة العاملية للطقس«. فهو 
جيمع بي نظم الرصد ومرافق االتصاالت ومراكز معاجلة 

البيانات والتنبؤ اليت يشغِّلها أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية إلتاحة معلومات األرصاد واملعلومات اجليوفيزيائية 

املتصلة هبا بغية تقدمي اخلدمات الفعالة ومحاية األرواح 
واملمتلكات يف مجيع البلدان. 

وقد منا نظام املراقبة العاملية ملراقبة الطقس، وهو النظام العاملي 
للرصد )GOS(، ليصبح نظاماً حُمَْكم التخطيط لسواتل األرصاد 
اجلوية والبيئية، متكاماًل مع شبكات الرصد يف مواقعها املعتادة 
وداعماً لطائفة واسعة من برامج التطبيقات يف املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية. وهو يتألف من عدة سواتل يف مدار مستقر 

بالنسبة إىل األرض، ومدار أرضي منخفض، وكذلك يف مواقع 
خمتلفة أخرى يف نظام األرض-الشمس.

وتقدم البيانات الناجتة عن هذه السواتل مدخالت أساسية 
جملموعة واسعة من برامج التطبيقات. فهي، على سبيل املثال، 

حسنت دقة التنبؤات اجلوية من خالل التنبؤ العددي بالطقس، 
وهي تقدم يف الوقت املناسب إنذارات موثوقة بأحداث الطقس 

املتطرفة. وتسهم املنتجات واخلدمات اليت تستخدم البيانات 
الفضائية يف تنفيذ جداول أعمال التنمية العاملية، مبا يف ذلك 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وإطار سينداي للحد من 

خماطر الكوارث، واتفاق باريس ملكافحة تغري املناخ.

وتعد املراقبة العاملية للطقس أحد أفضل األمثلة على التشارك يف 
منافع الفضاء بي مجيع البلدان. وتتاح بياناهتا ومعلوماهتا جلميع 

البلدان، مبعزل عن مدى تطورها االجتماعي واالقتصادي. 
ويشمل ذلك إتاحة االستالم والتحليل، واملعدات وبناء 

القدرات، يف شكل برامج تدريب وبرامج زماالت دراسية 
وأشكال دعم أخرى. 
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https://public.wmo.int/en/programmes/global-observing-system
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework


إطار جديد لرصد التقلبات المناخية العالمية

الوطنية لألرصاد  للخدمات  املوسعة  للواليات  واستجابة 
التقين والعلمي  اجلوية واهليدرولوجيا )NMHSs( وللتقدم 

العاملي للرصد عنصراً  النظام  واحلقائق االقتصادية، أصبح 
رئيسياً يف إطار يدمج نظام الرصد العاملي القائم، مع النظام 

التابع للمنظمة )WIGOS(. وضمن  العاملي املتكامل للرصد 
هذا اإلطار اجلديد، سُيدمج النظام العاملي للرصد )GOS( مع 
مكونات نظام الرصد يف جماالت التطبيق اليت سبق تطويرها 

مستقل. بشكل 

وإذ يلج مناخ األرض قسراً حقبًة جديدًة، بفعل األنشطة 
البشرية، فضاًل عن العمليات الطبيعية، من األمهية مبكان 

احلفاظ على نظام رصد قادر على كشف وتوثيق التقلبات 
املناخية العاملية والتغيري على مدى فرتات زمنية طويلة. 

الناس  البحوث وصانعو السياسات وعامة  ويتطلب جمتمع 
الراهنة للمحيطات  لتقييم احلالة  رصدات مناخية عالية اجلودة 

والغالف اجلليدي والغالف اجلوي واليابسة، ووضعها يف 
سياق مع املاضي. ويتواصل التفاعل النشط بي املنظمة 

 ،)GCOS( العاملية لألرصاد اجلوية والنظام العاملي لرصد املناخ
إىل جانب فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية 
 )CEOS( واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض )CGMS(

لضمان الكفاءة املثلى للمكون الفضائي فعال وحُمسَّن يف 
املناخ. نظام مراقبة 

ويقدم النظام العاملي املتكامل للرصد )WIGOS( إطاراً 
والتكنولوجية، وعرب  والتنظيمية  الوطنية  احلدود  للتكامل عرب 

مستويات خمتلفة من األداء، باستخدام شبكات مرجعية 
البيانات اجلماعية. ويف عملية تسمى  ومعيارية، فضاًل عن 

بانتظام  الرصد  تقيَّم قدرات  للمتطلبات،  املتجدد  االستعراض 
للتأكد من تلبية أنظمة الرصد اليت ينفذها أعضاء املنظمة 

املعين  التنسيق  فريق  ويستجيب  املستخدمي.  ملتطلبات 
بسواتل األرصاد اجلوية )CGMS( واللجنة املعنية بسواتل رصد 

األرض )CEOS( لتوصيات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
لسد الثغرات يف نظام الرصد الفضائي. وسيكون النظام 

للتشغيل اعتباراً من  العاملي املتكامل للرصد )WIGOS( جاهزاً 
عام 2020 فصاعداً.

وجيري تبادل غالبية البيانات عادًة بي أعضاء املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية )WMO( دون أي تكلفة وجيري نشرها من 

خالل جمموعة متنوعة من قنوات االتصاالت املنسقة يف إطار 
.)WIS( نظام معلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

على نظام رصد قادر على “ من األمهية مبكان احلفاظ 
كشف وتوثيق التقلبات املناخية 
العاملية والتغيري على مدى فرتات 
زمنية طويلة  
بيترييت تاالس
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http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html
https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system
http://www.un-spider.org/links-and-resources/institutions/committee-earth-observation-satellites-ceos
https://www.cgms-info.org/index_.php/cgms/index
https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/users-are-winners-wmo-information-system-comes-of-age


ويقوم برنامج الفضاء لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 
الذي أنشئ يف عام 2003، بتنسيق ودعم تطوير املكون الفضائي 

يف النظام العاملي املتكامل للرصد )WIGOS( وهو يستجيب 
للدور املتنامي الذي تؤديه السواتل يف برامج تطبيقات املنظمة 

العاملية لألرصاد اجلوية.

وحتدد رؤية النظام العاملي املتكامل للرصد )WIGOS( يف عام 
2040 الكيفية الالزمة لتطور نظام الرصد الفضائي يف العقدين 

املقبلي ملواكبة املتطلبات املتزايدة للمستخدمي.

ومن بي العوامل اليت تؤدي إىل تزايد الطلب على استخدام 
الطيف الرتددي يف االستشعار الفضائي، أمناط جديدة من 
أجهزة االستشعار، وتزايد عدد السواتل، مبا فيها تلك اليت 

تُنشر يف كوكبات وتشكيالت، باإلضافة إىل جماالت جديدة 
للتطبيقات ومتطلبات عرض النطاق املتزايدة إلرسال البيانات. 

والدور احليوي لالحتاد الدويل لالتصاالت يف اإلدارة العاملية 
لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية يتجلى يف أمهية 

األنظمة الفضائية وما جتود به من فوائد مباشرة للمواطني يف 
مجيع أحناء العامل وما تقدمه من بيانات ومعلومات لدعم صنع 

السياسات وصنع القرارات من أجل التنمية املستدامة.

ولذلك، يظل التعاون الوثيق بي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
واالحتاد الدويل لالتصاالت أمراً ضرورياً للغاية لضمان تيسر 
العاملي املتكامل للرصد )WIGOS( وتكامله ولضمان استمرار 

 مسامهة الرصدات العاملية لكوكبنا يف تنميته املستدامة

)WWW( المراقبة العالمية للطقس

للتنبؤ بالطقس، تعتمد األرصاد الحديثة على التبادل شبه اآلني 
لمعلومات الطقس حول العالم. وتشمل المراقبة العالمية للطقس، التي 

أنشئت في عام 1963، وهي البرنامج المحوري في برامج المنظمة 
العالمية لألرصاد الجوية، نظم الرصد ومرافق االتصاالت ومراكز معالجة 

البيانات والتنبؤ التي يشغِّلها أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
إلتاحة معلومات األرصاد والمعلومات الجيوفيزيائية المتصلة بها بغية 

تقديم الخدمات الفعالة وحماية األرواح والممتلكات في جميع 
البلدان.

اقرأ المزيد هنا.

K
ar

o
lin

 E
ic

hl
er

/D
eu

ts
ch

er
 W

et
te

rd
ie

ns
t/

W
M

O

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
19

15

فوائد رصد األرض من الفضاء

https://www.wmo.int/pages/prog/www/index_en.html


أهمية الطيف الراديوي في 
رصد األرض

إيريك ألكس
رئيس الفريق التوجيهي المعني بتنسيق الترددات 

الراديوية

مورد الطيف الراديوي املهم للغاية والنادر أساس إن 
مجيع أنشطة رصد األرض، من قبيل مجع وقياس 

بيانات الرصد والدراسات التحليلية والتنبؤات 
واإلنذارات. وهذه العمليات حيوية من أجل 

ضمان محاية األشخاص واملمتلكات ومراقبة التغري 
املناخي والبيئي وتوقعه.

واألنظمة الرئيسية اليت تعمل من أجل رصد األرض هي 
رادارات الطقس )قياسات اهلطول وخصائص الرياح( 

ومساعدات األرصاد اجلوية )املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة 
واملسابري الصاروخية( والسواتل. 

أجهزة االستشعار النشيطة والمنفعلة

ويف هذا الصدد، ُتستعمل عادة فئتان من أجهزة االستشعار 
عن بُعد احملمولة يف الفضاء: أجهزة االستشعار النشيطة 

واملنفعلة. ويقوم جهاز االستشعار النشيط باإلرسال 
واالستقبال وهو حممول على املنت. فهو يضيء اهلدف ويقيس 
اإلشعاع الذي يعكسه. وبالتايل، يتم يف كثري من األحيان يف 

الساتل ذاته إرسال إشارة ذات قدرة عالية وكشف إشارة 
ذات قدرة منخفضة جداً. وجهاز االستشعار املنفعل هو 
مستقبل يستهدف شدة إشعاع منخفضة جداً من أصل 

طبيعي لنظام الغالف اجلوي لألرض.

وتستعمل أجهزة االستشعار املنفعلة والنشيطة العديد من 
تقنيات الرصد اليت تغطي طائفة واسعة من أطوال موجات 

الطيف الكهرمغنطيسي، من أشعة غاما إىل املوجات الراديوية. 

ميكن االعتماد عليها اليت تقوم “ تعد التغطية املتكررة واليت 
هبا أنظمة الرصد البيئي الفضائية 
أساسية يف مجيع أحناء العامل.  
إيريك ألكس
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https://public.wmo.int/en/events/meetings/steering-group-radio-frequency-coordination-sg-rfc-meeting
https://public.wmo.int/en/events/meetings/steering-group-radio-frequency-coordination-sg-rfc-meeting


وحتدد القواني األساسية للفيزياء واإلشعاع نطاقات الرتدد 
الضرورية من أجل رصد األرض. وعلى سبيل املثال، هناك 

أجزاء معينة فقط من طيف املوجات الصغرية قابلة لالستعمال 
من أجل رصد األرض ألهنا حتتوي على نطاقات امتصاص 

األكسجي أو خبار املاء أو مكونات أخرى من الغالف اجلوي. 
وُيستخدم اإلشعاع الذي يستقبله الساتل يف حتليالت الطقس 

الرقمية ومناذج التنبؤ لتقدمي القياسات بشأن درجة احلرارة 
والرطوبة وحمتوى املاء السائل مثاًل.

الموجات الصغرية - الوصول إلى السحب 
وما بعدها

من املزايا الكبرية للموجات الصغرية أهنا، على خالف األشعة 
حتت احلمراء، من املمكن استخالص املعلومات عرب السحب 

وما بعدها. وهذا ذو أمهية كبرية بالنسبة إىل رصد األرض، ألنه 
بشكل عام، تغطي السحب ما يقرب من ثلثي سطح األرض. 
وإضافة إىل هذه اإلمكانية اليت تتيح رصد األرض مهما تكن 

حالة الطقس، ميكن كذلك إجراء قياسات بأجهزة االستشعار 
املنفعلة العاملة باملوجات الصغرية يف أي وقت هناراً أو لياًل، 
ألهنا ال تقيس الضوء املنعكس من الشمس أو القمر. وتعين 

مستويات اإلشعاعات األدىن إلشارات املوجات الصغرية 
الطبيعية مقارنة مع األشعة حتت احلمراء أن القيام هبذه 

القياسات تقنياً أصعب بكثري من الفضاء، وهلذا رغم أن 
السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض تغطي قدراً أكرب كوهنا 

أبعد عن األرض فالسواتل ذات املدارات األقرب إىل األرض 
أساسية أيضاً.

وجدير بالذكر أيضاً أن تقنية قياس بعض اخلواص للغالف 
اجلوي ولسطح األرض تتطلب جمموعة من القياسات العديدة 
بواسطة أجهزة استشعار متنوعة تعمل على ترددات خمتلفة. 

وبالتايل، قد يؤدي أي تداخل يتعرض له جهاز استشعار ما إىل 
إفشال قياسات عدة.

إن جمموعات البيانات اليت جتمعها أنظمة رصد األرض الفضائية 
والعاملة يف الطيف الراديوي تؤدي على حنو متزايد دوراً رئيسياً 
يف األحباث والعمليات البيئية، وال سيما للحد من أثر الكوارث 

املتعلقة باحلوال اجلوية وباملناخ ومن أجل الفهم العلمي لتغري 
املناخ وآثاره على كوكبنا ورصده والتنبؤ به.

ضمان رصد األرض على المستوى العالمي

تعد التغطية املتكررة واليت ميكن االعتماد عليها اليت تقوم هبا 
أنظمة الرصد البيئي الفضائية أساسية يف مجيع أحناء العامل. وإن 

إدارة نطاقات الرتدد املخصصة ملختلف اخلدمات العلمية 
وخدمات األرصاد اجلوية بطريقة فعالة ومستنرية هلا أمهية 

قصوى من أجل ضمان وحتسي جودة ودقة منتجات األرصاد 
اجلوية وتطبيقاهتا الناجتة عن عمليات الرصد هذه.

رصد األرض على املستوى “ ال ميكن أن يستمر تطور 
العاملي إال عن طريق استعمال 
نطاقات الرتدد املناسبة.  
إيريك ألكس
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ويتاح حول العامل مجيع املعلومات تقريباً اليت جتمعها أنظمة 
رصد األرض )توفر السواتل اليوم ثالثة أرباع هذه البيانات(. 
ولدى كل إدارة )دولة عضو يف االحتاد(، سواء كانت مالكة 

أو غري مالكة لشبكات ساتلية أو حمطات استقبال واقعة يف 
أراضيها، نفاذ إىل البيانات الالزمة من أجل التنبؤات بالطقس 
والقياسات عند سطح احمليطات )ارتفاع املوج ودرجة حرارة 
سطح البحر وامللوحة ومساكة جليد البحر وما إىل ذلك( أو 
على سطح األرض )خبار املاء وسرعة الرياح وكثافة هطول 

األمطار وكثافة األشجار يف الغابات وغري ذلك( ومجيع 
أشكال البحوث املتعلقة بآثار تغري املناخ. 

وال ميكن أن يستمر تطور رصد األرض على املستوى العاملي 
إال عن طريق استعمال نطاقات الرتدد املناسبة، اخلاضعة 

خلصائص فيزيائية دقيقة وفريدة ال ميكن تغيريها أو تكراراها 
يف نطاقات الرتدد األخرى.

ويشهد الطيف الراديوي ضغطاً متزايداً بفعل االحتياجات 
اجلديدة واملتزايدة، ولكن أيضاً بفعل التكثيف العايل 

لالستعماالت، واحلساسية العالية ألجهزة االستشعار املنفعلة 
اليت ليس مبقدورها متييز اإلشارة املطلوبة عن أي إشارة 

تتلقاها.  تداخل 

وهلذا السبب، جددت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد 
الدويل لالتصاالت اتفاق التعاون بينهما بشأن محاية وحتقيق 

االستعمال األمثل للرتددات البالغة األمهية من أجل رصد 
األرض وغالفها اجلوي، وال سيما يف سياق التحضري للمؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019، الذي سينظر يف بنود 

من جدول أعماله تتسم بأمهية كبرية بالنسبة إىل اجملتمعات 
العلمية وجمتمعات األرصاد اجلوية.

وأتاح أيضاً هذا التعاون الوثيق حتديث الكتيب الصادر بشأن 
استعمال الطيف الراديوي يف األرصاد اجلوية: املراقبة والتنبؤ 

فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ. 

ويتاح الكتيب باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ويوفر 
معلومات تقنية شاملة بشأن استعمال أنظمة األرصاد اجلوية 

 للرتددات الراديوية.

كتيب بشأن استعمال الطيف الراديوي في األرصاد 
الجوية: المراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس والماء 

والمناخ

اقرأ المزيد هنا
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قياس االرتفاع من الفضاء 
جان بال

نائب رئيس لجنة الدراسات 7 بقطاع االتصاالت 
الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت

االرتفاع من الفضاء هو تقنية لقياس االرتفاع قياس 
عن السطح الواقع حتت الساتل. ويقيس 

الرادار الوقت الذي تستغرقه النبضة لالنتقال 
من هوائي الساتل إىل السطح والعودة إىل مستقِبل الساتل. 
وتنتج اإلشارات املستقبلة مدًى واسعاً من املعلومات مثل 

القياسات الدقيقة لطبوغرافيا احمليطات من أجل استخالص 
االرتفاع الدقيق لسطح احمليطات يف األرض أو حتسي معرفة 

حركة التيارات يف احمليطات. وقد تسىن القيام جبميع هذه 
العمليات من خالل استخدام أداة على منت الساتل تسمى 

“املستشعر النشط« الذي ميكن أن يقدم تغطية مستمرة )لياًل 
وهناراً( يف أي ظرف من الظروف اجلوية، بغض النظر عن 

التغطية السحابية.

وتقدم السواتل اليت تدور حول األرض منظوراً ممتازاً ُيستشَعر 
منه بسطح األرض )اليابسة واحمليطات(، ومبكونات الغالف 

اجلوي لألرض، وكذلك املناطق القطبية. وتقدم السواتل 
املستقرة بالنسبة إىل األرض مراقبة مستمرة ملساحة واسعة، يف 

حي تغطي السواتل القطبية ذات املدار املنخفض كوكب 
األرض كله على فرتات منتظمة. وتستخرج سواتل قياس 

االرتفاع اخلرائط الطبوغرافية للمحيطات من أجل احلصول 
على معرفة دقيقة مبتوسط مستوى احمليطات، واحلصول على 
رؤية أفضل للجليد، واحلصول على مستوى دقيق للرب على 

كوكب األرض والكواكب األخرى. ويكشف قياس متوسط 
مستويات البحر قرائن حيوية بشأن االحرتار العاملي.

مستويات البحر قرائن حيوية “ يكشف قياس متوسط 
بشأن االحرتار العاملي.  
جان بال
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ويبي اجلدول 1 مهمات قياس االرتفاع الرئيسية السابقة 
واحلالية. 

مقياس االرتفاع هو رادار يعمل بورود عمودي )انظر الشكل 
املرفق: مبدأ قياس االرتفاع(، واإلشارة اليت تعود إىل الساتل 

تشبه إىل حد بعيد االنعكاس عن سطح أملس 
)انعكاس مرآوي(.

الجدول 1: الخصائص الرئيسية لمهمات قياس االرتفاع الفضائية السابقة والحالية

املدارالرتدد املركزيتاريخ االطالقاملهمة

GEOSAT 1985، توقف التشغيل

يف عام 1986
GHz 13.5 ،º108,1 مدار قطيب متزامن مع الشمس، امليل

km 814-757 االرتفاع

ERS-1 and 2 1991، 1995، توقف

التشغيل يف عامي 2000، 
2011 على التوايل

GHz 13.8 ،º98,5 مدار قطيب متزامن مع الشمس، امليل
km 780 االرتفاع

TOPEX-POSEIDON 1992، توقف التشغيل

يف عام 2005
GHz 5,3مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل 13,575 و

º66,039، االرتفاع km 1336، دور التكرار 10 أيام

JASON-1 2001، توقف التشغيل

يف عام 2013
GHz 5,313,575 و ،º66 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل

االرتفاع km 1324، دور التكرار 10 أيام

JASON-22008GHz 5,313,575 و ،º66 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
االرتفاع km 1336، دور التكرار 9,9 أيام

CRYOSAT-22010GHz 13.575 ،º92 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
km 717 االرتفاع

HY-2A2011GHz 5,313,575 و ،º99,3 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
االرتفاع km 971، دور التكرار 14 يومًا

SARAL2013GHz 35.75 ،º98,5 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
االرتفاع km 800، دور التكرار 35 يومًا

JASON-32016GHz 5,313,575 و ،º66 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
االرتفاع km 1336، دور التكرار 9,9 أيام

SENTINEL-3A2016GHz 5,313,575 و ،º98,6 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
االرتفاع km 815، دور التكرار 27 يومًا

SENTINEL-3B2018GHz 5,313,575 و ،º98,6 مدار دائري غري متزامن مع الشمس، امليل
االرتفاع km 815، دور التكرار 27 يومًا
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واملوقع الدقيق للساتل مطلوب من خالل معرفة مدار دقيق. 
ويتطلب علماء احمليطات ارتفاعاً نسبياً لسطح البحر إىل اجملسم 

األرضي. وسيقدم مقياس االرتفاع الراداري قياسات دقيقة 
للمسافة من الساتل إىل سطح األرض وكذلك لقدرة وشكل 

الصدى العائد من سطح احمليط واجلليد والرب.

ويعد املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر )GMSL( يف احمليطات 
أحد أهم مؤشرات تغري املناخ: ويعتمد GMSL على بيانات من 
مهمات TOPEX/Poseidon وJason-1 وJason-2 وJason-3 منذ يناير 

1993 حىت الوقت احلاضر. ويقدَّر املتوسط العاملي الرتفاع 

مستوى سطح البحر مبقدار mm 3,3/ سنة )انظر الشكل 1(. 

الشكل 1: متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر
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+mm3.33/سنة
GIA مصَحح وفق - GMSL املرجع

أحدث قياس ملتوسط مستوى سطح البحر
11سبتمرب 2018
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ع ظاهرة النينيو - ممكن اآلن توقُّ

متثل ظاهرة النينيو مثااًل يسرتعي اهتماماً خاصاً يف أمريكا 
اجلنوبية. ومتّكننا املعرفة األفضل حلركة احمليطات من حتسي 

فهمنا للمناخ والتنبؤ به، وخاصة ما يتعلق بالكوارث الطبيعية 
)القحط والفيضانات واألعاصري( مثل النينيو )جتمع مياه دافئة 
على غري املعتاد قبالة الساحل الغريب ألمريكا اجلنوبية، مرتبط 

بتفاعالت معقدة واسعة النطاق بي الغالف اجلوي واحمليط يف 
احمليط اهلادئ(.

ويوضح الشكل 2 إمكانية التنبؤ اآلن بظاهرة النينيو من بيانات 
احمليطات احملصَّلة بواسطة السواتل: فتمكن رؤية وصول سيل 

عرمرم شاذ من املياه الدافئة إىل ساحل بريو يف عامي 
1997 و2015.

ويطفح ارتفاع مستوى سطح البحر على نطاق واسع عن 
متوسط مستواه بسبب ظاهرة النينيو. وخالل عام 1997، 

حدث ارتفاع حملي يبلغ حوايل CM 20 من ارتفاع مستوى 
سطح البحر يف منطقة احمليط اهلادئ االستوائية عندما كانت 

هذه الظاهرة يف أوجها )و30 سنتيمرتاً من ساحل بريو(. 

الشكل 2: أحداث النينيو في عامي 1997 و2015

–180 –120 –60 0
MM

60 120 180

TOPEX/Poseidon 1997

OCT 2 1997 OCT 1 2015TOPEX/POS Jason-2

© CNES,LEGOS,CLS

Jason-2 2015

النينيو من بيانات احمليطات “ ميكن التنبؤ اآلن بظاهرة 
احملصَّلة بواسطة السواتل. 

جان بال
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بيد أن املؤثرات اجلوية النامجة عن ظاهرة النينيو يف الفرتة 
1997-1998 كانت ملموسة يف مجيع أحناء العامل، ومن الواضح 

أن هذه احلاالت الشاذة مجيعها أثرت على املستوى العاملي 
ملستوى سطح البحر: ففي عام 1997، حدث ارتفاع عاملي 

.mm 15 قدره

قياس االرتفاع وكشف إعصار التسونامي على 
نحو غير مرتقب

من التطبيقات غري املتوقعة لقياس االرتفاع، كشف إعصار 
التسونامي. وكانت حمض مصادفة أنه يف الصباح املبكر يوم 

26 ديسمرب 2004 ويف ساعات الزلزال الكبري الذي هز أرضية 

احمليط اهلندي، فإن ساتلي مشرتكي لإلدارة الوطنية 
للمالحة اجلوية والفضاء NASA/ووكالة الفضاء الفرنسية )مها 

Topex وENVISAT ،)Jason-1 والساتل التابع لوكالة الفضاء 

األوروبية والساتل GFO التابع لإلدارة الوطنية لدراسة 
احمليطات والغالف اجلوي )NOAA( قد كشفت على غري 

انتظار موجات تسونامي عرب خليج البنغال.

وتقوم وكاالت الفضاء بإعداد مهمات فضائية مستقبلية لقياس 
 االرتفاع )انظر اجلدول 2(.

الجدول 2: مهمات فضائية مستقبلية لقياس االرتفاع

املدارالغرض منهااسم املهمة
CFOSAT حتديد االجتاه واالتساع والطول املوجي

للموجات السطحية وقياس سرعة الرياح
 ،km 520 متزامن مع الشمس، االرتفاع

امليل °97,4
)JASON-CS )Sentinel 6 حتديد طوبوغرافيا سطح احمليط الدقيقة، وحتقيق

Jason-3 االستمرارية مع الساتل
 ،km 1336 غري متزامن مع الشمس، االرتفاع

امليل °66
SWOTهيدرولوجيا الرب وعلوم احمليطات ،km 890,6 غري متزامن مع الشمس، االرتفاع

امليل °77,6
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أسفرت اهلزة األرضية وكارثة التسونامي يف احمليط اهلندي عن تدمري مدينة باندا 
آتشيه بإندونيسيا يف 26 ديسمرب 2004
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نطاقات االستشعار الجوي 
المنفعل واختيارها

ريتشارد كيلي 
اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي 

)NOAA(، وزارة التجارة األمريكية

معلومات أساسية عن االستشعار المنفعل عن 
ُبعد باستعمال الموجات الصغرية

خصصت اهليئات التنظيمية الدولية والوطنية أجزاًء معينة من 
طيف املوجات الصغرية ألغراض الرصد املنفعل. ويُعد 

االستشعار املنفعل عن بُعد يف نطاقات املوجات الصغرية التقنية 
رقم واحد املستعملة لتحسي دقة التنبؤ العددي بالطقس. 

ويكتسي هذا النوع من االستشعار باألمهية أيضاً لتحديد حالة 
الثلوج واجلليد وسطح الرتبة على األرض. 

وتقوم أجهزة االستشعار املوجودة على منت السواتل مبسح 
األرض انطالقاً من السطح عرب العمود اهلوائي الواصل إىل 

الفضاء. وتقوم أجهزة االستشعار هذه مبسح مجيع مكونات 
النظام األرضي املعروضة يف الشكل 1.

تستفيد البلدان من تكنولوجيا السواتل العاملة باملوجات 
الصغرية املنفعلة، بغض النظر عما إذا كانت هذه البلدان متتلك 

السواتل أو تشغلها أو تطلقها.

الدولية والوطنية أجزاًء معينة من “ خصصت اهليئات التنظيمية 
طيف املوجات الصغرية 

ألغراض الرصد املنفعل. 
ريتشارد كيلي
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واملشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي للمنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية حيسن من قدرات املرافق الوطنية لألرصاد 
اجلوية واهليدرولوجيا على تقدمي تنبؤات وإنذارات حمسنة 

بالطقس القاسي بغرض إنقاذ األرواح، ومحاية سبل العيش، 
واحلفاظ على املمتلكات والبىن التحتية يف أقل البلدان منواً 

والدول اجلزرية الصغرية النامية وذلك باستعمال منتجات أنظمة 
املوجات الصغرية املنفعلة. 

ويستفيد من هذا األمر أكثر من 75 بلداً من البلدان النامية، مبا 
يف ذلك بلدان اجلنوب اإلفريقي، وجنوب احمليط اهلادئ، 

وشرق إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وخليج البنغال )جنوب 
آسيا(، وآسيا الوسطى، وغرب إفريقيا، وشرق الكارييب. ويتم 

ذلك من خالل املسامهات اليت تقدمها مراكز األرصاد اجلوية 
العاملية واإلقليمية ودعم اجلهات املاحنة/الشركاء.

وباإلضافة إىل التنبؤ بالطقس، تعد بيانات املوجات الصغرية 
املنفعلة األخرى حيوية بالنسبة للعامل. ويعترب الكثري من هذه 

البيانات حامساً بالنسبة للدراسات طويلة األجل ملناخ األرض. 
ويعرض اجلدول 1 بعض األمثلة على املعلومات اهلامة اليت 

توفرها أنظمة املوجات الصغرية املنفعلة.

وتقوم أجهزة االستشعار املنفعلة جبمع الطاقة باستمرار من 
األرض ضمن نطاقات تردد راديوية معينة وترسل البيانات ثانية 
إىل احملطات األرضية. وتُعد تقارير البيانات هذه حيوية بالنسبة 

لإلدارات، حيث تزودها باملعلومات القيمة املطلوبة 
حلماية األرواح واملمتلكات.

الشكل 1: مكونات النظام األرضي التي ُترصد بأجهزة االستشعار المنفعلة

سحب

الغالف الجوي

المحيط المائي:
المحيط المحيط المائي:

أنهار و بحيرات
الغالف الجليدي:

جليد البحر ، الصفائح الجليدية ، األنهار الجليدية

سطح اليابسة

نشاط بركاين

هنر جليدي

غطاء جليدي

جليد

الغالف الحيوي

املصدر: مأخوذ بتصرف من “تقرير تغري املناخ لعام 2001: فريق العمل األول: األساس العلمي - النظام املناخي” - اهليئة احلكومية الدولية 
املعنية بتغري املناخ.
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ال يمكن نقل نطاقات أجهزة االستشعار 
المنفعلة إلى ترددات أخرى 

حُتدد النطاقات املنفعلة بناء على اخلصائص األساسية لكوكب 
األرض وغالفه اجلوي. وال ميكن ألي قدر كان من األعمال 

اهلندسية واألموال أن يغري من هذه اخلصائص. 

وميكن ألجهزة االستشعار املنفعلة أن حتدد التغري الرأسي 
والتوزيع األفقي لدرجة احلرارة والرطوبة يف الغالف اجلوي، 

ومها متغريان جويان رئيسيان. وهناك العديد من املعلمات 
املادية األخرى مثل اجلليد واملاء السائل وحالة البحر، اليت حتدد 
حالة الكوكب. ويعرض اجلدول 2 الروابط بي نطاقات الرتدد 

وهذه املعلمات. 

أجهزة االستشعار المنفعلة التي تعمل في 
نطاقات تردد

على حنو عام، تكون عتامة الغالف اجلوي منخفضة عند 
الرتددات املنخفضة وتزيد يف الرتددات املرتفعة، ويرجع ذلك 

أساساً إىل امتصاص خبار املاء وزيادة االمتصاص واالنتثار 
بسبب السحب واهلواطل. وباإلضافة إىل ذلك، هناك نطاقات 
يكون فيها االمتصاص الذي حتدثه غازات جوية خمتلفة أكثر 

ارتفاعاً، مثاًل يكون األكسجي قريباً من النطاق GHz 60 وخبار 
املاء قريباً من النطاق GHz 183. وتنشأ هذه الرتددات املميزة من 

األساليب الدورانية هلذه اجلزيئات ويتم تثبيتها بواسطة فيزياء 
اجلزيئات. وتُعد نطاقات الرتدد املنفعلة هذه مورداً طبيعياً حممياً.

ويف النطاقات دون GHz 10، يكون الغالف اجلوي شفافاً متاماً 
تقريباً، حىت يف وجود السحب. وهذا يتيح ألجهزة االستشعار 
اليت تعمل حتت GHz 10 أن تستشعر سطح الكوكب مباشرة. 

الجدول 1: عينة من المعلومات التي يتم استشعارها عن بُعد
حتديد حمتوى الرتبة من الرطوبة باستعمال أجهزة االستشعار النشيطة واملنفعلة انطالقاً من الفضاء1
الكشف عن التسربات النفطية حلفظ احلياة البحرية والبيئة2
حتديد التشكيالت احلرجية وحساب مساحتها لتقدير إمدادات الغابات3
قياس سرعة الرياح واجتاهها لصاحل جممعات توربينات الرياح والتنبؤ بالطقس وممارسي رياضة ركوب األمواج4  
التنبؤ بالطقس للتحذير من الكوارث الطبيعية5
الكشف عن أنواع الغطاء/االستعمال األرضي من أجل عملية صنع القرار6
رصد تدفق تيارات احمليطات ودوراهنا7
دراسة ذوبان األهنار اجلليدية وآثارها على مستوى البحر8
تتبع األخطار لالستجابة هلا على حنو أفضل والتعايف منها. وقد أصبح دمج بيانات رصد األرض ونظم املعلومات اجلغرافية 9

يف حاالت اخلطر أداة رئيسية يف إدارة الكوارث
احليلولة دون تدهور وفقدان النظم البيئية لألراضي الرطبة10
مقارنة العوامل املناخية من املاضي إىل احلاضر11
إصدار إشارات اإلنذار املبكر باجملاعة على نطاق واسع12

املصدر: املشروع اإليضاحي للتنبؤ بالطقس القاسي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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GHz 275 الجدول 2: النطاقات المنفعلة المختارة لرصد مكونات النظام األرضي الواقعة دون
)GHz( المعلمة الماديةنطاق التردد

رطوبة الرتبة، ملوحة احمليط، حرارة سطح البحر، مؤشر الغطاء النبايت1.37–1.427
ملوحة احمليط، رطوبة الرتبة، مؤشر الغطاء النبايت2.64–2.7

حرارة سطح البحر4.2–4.4
حرارة سطح البحر6.425–7.25

معدل األمطار، حمتوى املاء الثلجي، تشكل اجلليد، حالة البحر، سرعة رياح احمليط10.6–10.7
خبار املاء، معدل األمطار15.2–15.4
معدالت األمطار، حالة البحر، جليد البحر، خبار املاء، سرعة رياح احمليط، إشعاعية ورطوبة الرتبة18.6–18.8
خبار املاء، املاء السائل21.2–21.4

خبار املاء، املاء السائل22.21–22.5
خبار املاء، املاء السائل، القناة املرتبطة لسرب الغالف اجلوي23.6–24

جليد البحر، خبار املاء، البقع النفطية، السحب، املاء السائل، حرارة السطح، النافذة املرجعية 31.3–31.8
GHz 60-50 للمدى

معدالت األمطار، ثلج، جليد البحر36–37
نافذة السحاب املرجعية لتحديد منط حرارة الغالف اجلوي )حرارة السطح(50.2–50.4

59.3–52.6)O2 حتديد منط حرارة الغالف اجلوي )خطوط امتصاص
92–86GHz 118 سحب، بقع نفطية، جليد، ثلج، مطر، نافذة مرجعية لسرب احلرارة قرب

102–100N2O, NO

111.8–109.5O3

116–114.25CO

122.25–115.25)O2 حتديد منط حرارة الغالف اجلوي )خطوط امتصاص
N2O، حرارة سطح األرض، معلمات السحاب، نافذة مرجعية للسرب احلراري148.5–151.5

معلمات األرض والسحاب155.5–158.5
167–164CO، ClO ،ماء وجليد السحب، مطر ،N2O

191.8–174.8 O3 ،حتديد منط خبار املاء ،N2O

209–200O3 ،خبار املاء ،N2O، ClO

سحب، رطوبة، N2O )GHz 226,09(، )GHz 230,54( CO، )GHz 231,28( O3، نافذة مرجعية226–231.5
238–235O3

252–250N2O

املصدر: التوصية ITU-R RS.515 “نطاقات الرتدد وعروض النطاق املستعملة لالستشعار الساتلي املنفعل عن بُعد ”.
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أما عند النطاق GHz 10 فيظل السحاب وخبار املاء شفافي إىل 
حد كبري، مما يوفر معلومات خاصة عن هطول األمطار وإن 

كانت األمطار الغزيرة توهن هذه الشفافية )تُعد التقنيات 
األخرى غري مباشرة(.

وعند النطاق GHz 18، تصل خصائص العزل الكهربائي ملاء 
البحر إىل حد تصبح فيه الطاقة اليت جتمعها أجهزة االستشعار 
املنفعلة مستقلة تقريباً عن درجة حرارة سطح البحر، ولكن 

التموجات واملوجات اليت حتدثها الرياح تغري قدرة البث، لذلك 
ميكن حتديد املعلومات اخلاصة بالرياح.

ويف النطاق GHz 24-22، يتواجد خط امتصاص ضعيف للماء، 
وميكن من خالل قياس هذا اخلط حتديد قياس عمود خبار املاء 

اإلمجايل. ويتميز النطاق GHz 24 حبساسية عالية إزاء عمود خبار 
املاء اإلمجايل وحبساسية ضعيفة إزاء ماء السحب السائل.

وعند النطاق GHz 31، يعطي توهي املاء السائل حمتوى املاء 
السائل يف السحب. 

وعلى الرغم من اإلشارة إىل النطاق GHz 24 كقناة لبخار املاء 
والنطاق GHz 31 كقناة للسحب، فإن ضياع البيانات من قناة 

منهما يقلل أيضاً قيمة االثنتي.

وميتص األكسجي الطاقة يف النطاق بي 50 وGHz 60 يف عدة 
نطاقات فردية ضيقة )اخلطوط(. وتقدم أجهزة االستشعار 
املنفعلة اليت تعمل يف هذه النطاقات معلومات عن املظاهر 

اجلانبية الرأسية لدرجات احلرارة، مما يبي كيفية تغري درجة 
احلرارة على ارتفاعات جوية خمتلفة )املظاهر اجلانبية الرأسية 

لدرجات احلرارة(.

وهناك حاجة إىل عدد كبري من القنوات عرب مركب اخلط 
الطيفي المتصاص األكسجي من أجل تقدمي معلومات عن 

املظاهر اجلانبية الرأسية. 

وفوق النطاق GHz 60، يعد اخلط الطيفي لبخار املاء عند النطاق 
GHz 183 األكثر أمهية. وخيضع هذا اخلط لالعتيان بشكل 

تدرجيي من الرتدد املركزي للحصول على معلومات عن 
املظاهر اجلانبية. وتكون تأثريات السحب أشد عند النطاق 
GHz 183 مقارنة بالنطاق GHz 50، وبالتايل فهناك حاجة إىل 

قنوات إضافية لتقدمي معلومات عن السحب، وال سيما عند 
.GHz 229و GHz 150و GHz 89 النطاقات

ويوجد أيضاً خط مهم المتصاص األكسجي عند النطاق 
GHz 118. ويسمح طول املوجة القصري جملاالت رؤية أضيق 

ألجهزة االستشعار الكتشاف اخلواص صغرية النطاق للظواهر 
اجلوية السيئة مثل األعاصري املدارية. 

منتجات للمجتمع العاملي مثل “البيانات من أجل توفري 
اإلنذارات والرصدات البيئية، 
وتغطية الكوارث، وإجراء 
دراسات طويلة األجل بشأن 
مناخ األرض.  
ريتشارد كيلي

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
19

28

فوائد رصد األرض من الفضاء



المزايا العامة للسواتل البيئية.

ترعى أكثر من 100 منظمة وطنية ومتعددة اجلنسيات ودولية 
السواتل البيئية، وتوفر بدورها بيانات أجهزة االستشعار املنفعلة 

الساتلية لكثري من املنظمات األخرى. وُتستعمل هذه البيانات 
من أجل توفري منتجات للمجتمع العاملي مثل اإلنذارات 

والرصدات البيئية، وتغطية الكوارث، وإجراء دراسات طويلة 
األجل بشأن مناخ األرض. 

ويعد اجملتمع العاملي لألحوال اجلوية أكرب مستعمل لبيانات 
املوجات الصغرية املنفعلة. وتستعمل مناذج التنبؤ بالطقس 
القائمة على احلاسوب بيانات أجهزة االستشعار املنفعلة 

وبيانات من مصادر أخرى إلعداد منتجات التنبؤ العددي 
بالطقس. وألن الغالف اجلوي يتغري من ثانية إىل ثانية، تُنّزل 

البيانات املنفعلة القابلة للضياع بسرعة وتُرسل إىل مراكز التنبؤ 
العددي بالطقس اليت يتم فيها إدخال هذه البيانات يف النماذج. 

وتغطي مناذج التنبؤ بالطقس القائمة على احلاسوب املناطق 
اجلغرافية ذات املساحات املختلفة، انطالقاً من العامل أمجع 

وصواًل إىل املناطق الصغرية. وتُرسل نشرات التنبؤ العددي 
بالطقس إىل البلدان اليت ال متلك هذه اإلمكانية بعد.

موجز

يف مجيع أحناء العامل، استثمرت اإلدارات بشكل كبري يف 
مشروعات السواتل البيئية وما يتصل هبا من ملحقات البنية 

التحتية. ويُعترب استعمال هذه الرتددات اخلاصة بواسطة أجهزة 
االستشعار املنفعلة أمراً حامساً لفهم األرض وغالفها اجلوي، 

وميكن من اختاذ قرارات حامسة وفقاً للوظائف اليت مت رصدها.

وال ميكن إجراء القياسات املادية لبيئة الكوكب إال باستعمال 
 اجملموعة احلالية من نطاقات الرتدد املنفعلة.
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رصد أحوال الطقس والمناخ 
من الفضاء - أمر ال غنى عنه 

لمجتمعنا العالمي الحديث
ماركوس دريس

مدير دائرة الترددات بالمنظمة األوروبية الستغالل 
)EUMETSAT( السواتل المخصصة لألرصاد الجوية

حساسية جمتمعنا ألحوال الطقس آخذة يف التزايد، إن 
وقد أصبح اليوم أقل تساحماً مع عدم دقة الرصدات 

والتنبؤات واإلنذارات اجلوية. لذا، تطالب 
احلكومات ودوائر الصناعة باستمرار حتسي التنبؤات 

واإلنذارات بأحوال الطقس لتتمكن من إدارة املخاطر 
املتزايدة ألحوال الطقس القاسية واآلثار املقرتنة هبا )مثل 
الفيضانات وحاالت اجلفاف وحرائق الرباري والتلوث، 
إخل.(. ويطالب اجملتمع كذلك باحلصول على املزيد من 
املعلومات املوثوقة عن أحوال الطقس يف الوقت الفعلي 

لألغراض االقتصادية وأغراض السالمة، بل ولالستخدام 
اخلاص أيضاً. ويف هذا السياق، تستخدم الدوائر الوطنية 

لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا )NMHS( يف مجيع أحناء العامل 
الرصدات اليت جُتريها منظمة )EUMETSAT( وتسهم يف الوفاء 

املتطلبات.  هبذه 

وتدعم التنبؤات بأحوال الطقس النمو االقتصادي أيضاً، ذلك 
أن اقتصاداتنا البالغة التطور شديدة احلساسية ألحوال الطقس 

يف العديد من مناحي حياتنا احلديثة مثل النقل والطاقة 
والزراعة والسياحة والغذاء والتشييد، إخل. وبالتايل، فإن 

املنافع االجتماعية-االقتصادية للتنبؤات بأحوال الطقس ودوام 
حتسي هذه التنبؤات يف البلدان أو املناطق يتناسبان طردياً مع 

الناتج احمللي اإلمجايل فيها. 

الصادرة من سواتل األرصاد “ لقد أصبحت البيانات 
اجلوية يف جمتمعنا الذي يتزايد 
اعتماده على أحوال الطقس 
حيوية للدوائر الوطنية لألرصاد 
اجلوية من أجل التنبؤ بأحوال 

الطقس على مجيع اآلجال. 
ماركوس دريس
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التنبؤ بأحوال الطقس في الوقت الحاضر 
يتطلب الرصد من الفضاء 

تعّد الرصدات الساتلية ألحوال الطقس واملناخ حديثة جداً حىت 
اآلن من الناحية التارخيية. فمنذ عشرين عاماً ال أكثر كان 

 ،)NWP( تأثريها حمدوداً جداً على نظم التنبؤ العددي بالطقس
إذ كانت معظم البيانات آنذاك ُتستمد من القياسات امليدانية. 

وقد شهدت هذه العملية تطوراً هائاًل على مدى العشرين عاماً 
املاضية، حيث أصبحت الرصدات الساتلية أهم عنصر يف عملية 

التنبؤ العددي بالطقس. ويف الوقت احلاضر، تعّول التنبؤات 
بأحوال الطقس بشكل كبري على هذه الرصدات اليت تسهم 

بنسبة تتجاوز 70 يف املائة من التحسن )اخنفاض نسبة اخلطأ( يف 
تنبؤات اليوم األول )الشكل 1(.

الشكل 1: تحسن مهارات التنبؤ بأحوال الطقس بفضل سواتل األرصاد الجوية

التحقق

خفض
نسبة اخلطأ

  

الزمن
T0 – 06h T0 T0 + 24h

حالة الغالف اجلوي

”التمثيل“
إسهام الرصدات 

النسيب يف خفض نسبة اخلطأ 
يف التنبؤ العددي لليوم األول.

تسهم البيانات املستمدة من السواتل 
القطبية املدار بأكثر من 70 يف املائة 

يف مهارة التنبؤ خالل أربع 
وعشرين ساعة.

* الشراكة الوطنية للسواتل القطبية املدار

الرصدات
الغالف اجلوي الفعلي

تنبؤ منوذجي
تنبؤ منوذجي من دون رصدات جديدة

يف املوقع
Metop جمموعة السواتل

شراكة سومي الوطنية للسواتل القطبية املدار (Soumi NPP) بني اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات 
 (NASA) اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء/(NOAA) والغالف اجلوي التابعة لوزارة التجارة األمريكية

مدارات أرضية منخفضة أخرى
مستقر بالنسبة إىل األرض

ويوضح الشكل 2 إسهام سواتل األرصاد اجلوية يف عملية 
التنبؤ، الذي قد يضيع من دونه الوقت الثمي الالزم للتأهب 

لألحداث اجلوية اخلطرة وآثارها املدمرة على اجملتمع. 

تحسين عملية رصد األرض من الفضاء

مع استمرار هذا االجتاه، سيكون من الالزم أن تفي البيانات 
الساتلية مبتطلبات النماذج الرقمية املبتكرة والعالية االستبانة 

جداً للتنبؤ بأحوال الطقس، اليت سيتزايد استخدامها من جانب 
الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا ألغراض التنبؤات 

القصرية املدى جداً، إىل جانب الرصدات يف الوقت الفعلي.  
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الشكل 2 إسهام سواتل األرصاد الجوية في عملية التنبؤ- مثال: إعصار إيرما

لقد كان حتديد األحوال األوىل 
إلعصار إيرما، بالرصدات الساتلية 

بشكل كبري (أعلى اجلانب األمين من 
الشكل، باللون األمحر)، مسألة 

أساسية بالنسبة إىل املركز األورويب 
للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى 

(ECMWF) للتنبؤ بتكونه ومساره قبل 
وقوعه بأربعة أيام.

لوال الرصدات الساتلية لفقد منوذج 
التنبؤ ذاك األحوال األوىل لتكون 

إعصار إيرما.
(ECMWF :املصدر)

(مثال: النظام الساتلي القطيب املدار األويل املشرتك (IJPS) التابع لإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي
التابعة لوزارة التجارة األمريكية (NOAA) وسواتل (EUMETSAT) القطبية املدار)

وبالتايل، يُتوقع أن تقوم املنظمات املشغِّلة لنظم سواتل األرصاد 
اجلوية كمنظمة )EUMETSAT(، املنظمة األوروبية الستغالل 

السواتل املخصصة لألرصاد اجلوية، بإجراء املزيد من الرصدات 
احملسَّنة بدرجة أكرب، من حيث التوقيت املناسب ودرجة 

االستبانة واحلجم، من الفضاء.

ولتغذية نظم التنبؤ هذه، متتلك )EUMETSAT(، شأهنا شأن غريها 
من مشغلي سواتل األرصاد اجلوية، سلسلة من السواتل 

)الشكل 3( يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض واملدارات 
األرضية املنخفضة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، حتمل على 
متنها أجهزة خمصصة وتكميلية. واستناداً إىل البيانات الواردة 
من هذه السواتل، تصدر باستمرار وبدقة ويف الوقت املناسب 

تنبؤات من قصرية إىل طويلة املدى بأحوال الطقس ونوعية 
اهلواء وأحوال احمليطات والغالف اجلليدي، إقليمياً وعاملياً. 

ويتحقق ذلك عن طريق وضع قائمة مستمرة للنواتج العاملية 
واإلقليمية واحمللية لرصد الغالف اجلوي واحمليطات واجلليد 

وسطح األرض، مبا يف ذلك الغطاء الثلجي. 

إنشاء أطول السجالت المناخية

إىل جانب اإلصدار الدائم للتنبؤات بأحوال الطقس، تسهم 
سواتل األرصاد اجلوية أيضاً يف إنشاء أطول السجالت املناخية 

من الفضاء، حيث يتجاوز عمر البيانات الصادرة من سواتل 
األرصاد اجلوية 35 عاماً. إذ تُرصد عاملياً من الفضاء املتغريات 

املناخية األساسية )ECV( للغالف اجلوي واحمليطات واجلليد 
وسطح األرض، مث تصدر سجالت البيانات املناخية هذه، 

وحُتدَّث بانتظام، باستخدام البيانات اليت جيمعها مشغلو سواتل 
األرصاد اجلوية مثل )EUMETSAT(. وتشكل سجالت البيانات 

املناخية الناجتة عن الرصدات الساتلية مدخالت خلدمات 
املعلومات املناخية املقدمة يف إطار املنظمة العاملية لألرصاد 

اجلوية )WMO(، كما أن هذه السجالت تدعم املبادرات املتعلقة 
بتغري املناخ.
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سواتل األرصاد الجوية تغذي المكون الفضائي في نظام الرصد العالمي 
التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

يتمثل املكون الفضائي يف النظام العاملي للرصد )GOS( التابع للمنظمة العاملية األرصاد اجلوية يف شبكة عاملية من سواتل األرصاد 
اجلوية املوجودة يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض واملدارات األرضية املنخفضة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )الشكل 3(. 

الشكل 3 سواتل األرصاد الجوية المشغَّلة حاليًا
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ضمان استمرار توفر البيانات المستمدة 
من الفضاء

لضمان استمرار توفر البيانات املستمدة من الرصدات 
الفضائية لألرصاد اجلوية، عاملياً، يتعاون مشّغلو سواتل 

األرصاد اجلوية من أجل توفري شبكة عاملية من هذه السواتل. 
ولتوفري عنصر االستمرارية الالزم يف البيانات اجلوية واملناخية 
على مدى عقود، ال بد من االستعاضة عن السواتل املشغَّلة 
بسواتل جديدة من نفس سلسلة سواتل األرصاد اجلوية، أو 

بسواتل من اجليل التايل هلذه السواتل تكون ذات قدرات 
أكرب على الرصد وأعلى استبانة )كما تضمن يف الوقت ذاته 

استمرارية بيانات الرصد(. واجليل األحدث من هذه السواتل 
مصمم بأحدث األجهزة ومزّود بعدد متزايد من قنوات 

القياس ودرجة أكرب من احلساسية والدقة على النحو الالزم 
للوفاء بطلبات أوساط مستخدمي األرصاد اجلوية. ويستلزم 

ذلك استثمارات تكرس يف البىن التحتية العاملية والفضاء 
وعلى األرض حتقيقاً لالستفادة املثلى من هذه اجلهود 

املشرتكة/املنّسقة املبذولة من عدد حمدود من مشغلي سواتل 
األرصاد اجلوية.  

وسواتل األرصاد اجلوية جمهزة بأجهزة التصوير واملسابري 
العاملة بالرؤية املباشرة أو باألشعة حتت احلمراء. وُتستخدم 

البيانات الواردة من هذه األجهزة يف وضع اشتقاق من 
معلمات األرصاد اجلوية. أما السواتل القطبية املدار فمجهزة، 

إضافًة إىل ذلك، بأجهزة باملوجات الصغرية نشطة ومنفعلة 
تقدم، على سبيل املثال، صوراً رأسية لدرجة حرارة الغالف 

اجلوي ورطوبته، ومعلومات عن توزيع السحب والغطاء 
الثلجي واجلليدي ودرجات حرارة أسطح احمليطات والرياح 

يف العامل. وتُعَرف كل متغريات الغالف اجلوي هذه بأداء 
دور مهم يف الرصد الطويل األجل لتغري املناخ.

وإضافة إىل األجهزة احملمولة على منت سواتل األرصاد اجلوية، 
حتمل هذه السواتل أيضاً أنظمة جلمع البيانات )DCS( جتمع 

بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية األساسية للنظام 
العاملي للرصد من منصات مجع البيانات )DCP( الواقعة يف أي 

مكان يف العامل )من القياسات امليدانية يف املناطق النائية 
أو العوامات يف البحار(. وُتستخدم املعلومات املقدمة، يف 

الوقت الفعلي تقريباً، يف تطبيقات بيئية خمتلفة كتطبيقات علم 
اهليدرولوجيا وعلم الزالزل، بيد أهنا تنطوي أيضاً على مكون 

للحماية املدنية كاإلنذار بوقوع تسونامي.

سواتل األرصاد الجوية واستخدام الترددات 
المنظمة في إطار االتحاد الدولي لالتصاالت

َتستخدم سواتل األرصاد اجلوية، بل وجيب أن تستخدم، 
العديد من الرتددات الراديوية )اليت تنظمها لوائح الراديو 

الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت( لتشغيلها وتشغيل 
جمموعة متنوعة من األجهزة وإرسال البيانات الناجتة إىل 

األرض ملواصلة معاجلتها وتوزيعها على املستخدمي. وتشمل 
استخدامات الرتددات هذه ما يلي: 

القياس عن بُعد والتحكم عن بُعد وقياس املدى   
الفضائية؛ للمركبات 

أجهزة االستشعار باملوجات الصغرية النشيط واملنفعل؛  
إرساالت بيانات الرصد من سواتل األرصاد اجلوية إىل   

الرئيسية؛ حمطات االستقبال 
عمليات إعادة إرسال البيانات قبل معاجلتها إىل حمطات   

مستعملي األرصاد اجلوية عرب سواتل األرصاد اجلوية؛
إرساالت البث املباشر إىل حمطات مستعملي األرصاد   

اجلوية من سواتل األرصاد اجلوية؛
عمليات التوزيع البديلة للبيانات على املستخدمي   

)كخدمة )GEONETCast عرب أنظمة ساتلية أخرى خبالف 
سواتل األرصاد اجلوية )ال تقع يف نطاقات الرتدد املوّزعة 

خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )MetSat(/خدمة 
استكشاف األرض الساتلية )EESS((؛

إرساالت من منصات مجع البيانات عرب سواتل   
األرصاد اجلوية؛

  .)COSPAS-SARSAT ترحيل رسائل البحث واإلنقاذ )كنظام

وتستلزم هذه الطائفة الكبرية من استخدامات الرتددات 
الراديوية االستمرار يف تيسر موارد طيف الرتددات الراديوية 

املوزعة خلدمات االتصاالت الراديوية املقابلة الواردة يف لوائح 
الراديو، ومحايتها من التداخالت على األجل الطويل )وال 
سيما ألغراض االستشعار املنفعل(، حيث تتطلب اعرتافاً 

خاصاً يف لوائح الراديو بأمهيتها نظراً إىل حساسيتها.
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النفاذ إلى بيانات القياس من سواتل 
األرصاد الجوية 

ُتصدر سواتل األرصاد اجلوية بيانات حرجة زمنياً، وبالتايل، 
فإن أحد أهدافها الرئيسية هو تقدمي البيانات إىل مستخدميها 
يف أقصر زمن كمون ممكن وبأعلى مستوى ممكن من التيسر 

واملوثوقية، وهو ما يستلزم تقدمي خدمات بيانات رفيعة 
املستوى بأقل تكلفة ممكنة للمستخدمي.

وتقدَّم خدمات البيانات هذه باستخدام الرتددات الراديوية 
بوسائل خمتلفة. فإىل جانب اآلليات التقليدية لتوزيع البيانات 
ع  على املستخدمي عرب سواتل األرصاد اجلوية مباشرًة، توزَّ

البيانات املعاجَلة أيضاً عليهم بطرق بديلة لنشر البيانات، مثل 
خدمة GEONETCast اليت تستخدم أكفأ معايري اإلذاعة الفيديوية 

الرقمية، يف ظل إدارة ُمثلى لعرض النطاق املتاح، لتقدمي 
البيانات اجلوية واملناخية عاملياً عرب السواتل التقليدية املستقرة 
بالنسبة إىل األرض يف النطاقي C- وKu-. وتُعىن هذه اخلدمة 

أيضاً بتعزيز خدمات البيانات اإلقليمية، حيث حتقق زمن 
كمون يرتاوح بي 15 و30 دقيقة من حلظة مجع األجهزة 

لبيانات القياس حىت بث هذه البيانات لشبكة حمطات أرضية. 

تزايد األهمية الحيوية للبيانات الساتلية في 
التنبؤ بأحوال الطقس 

لقد أصبحت البيانات الصادرة من سواتل األرصاد اجلوية يف 
جمتمعنا الذي يتزايد اعتماده على أحوال الطقس حيوية للدوائر 

الوطنية لألرصاد اجلوية من أجل التنبؤ بأحوال الطقس على 
مجيع اآلجال، وإصدار إنذارات ومعلومات أخرى يف الوقت 

املناسب لدعم عملية صنع القرار على الصعيدين العام واخلاص 
حتقيقاً لرفاهنا االجتماعي واالقتصادي.

ويعتمد استغالل سواتل األرصاد اجلوية هذه على توفر املوارد 
الالزمة من الرتددات )واملضمونة مبوجب األحكام ذات 
الصلة من لوائح الراديو(، من دون تداخالت، من أجل 

التحكم يف هذه السواتل، وتشغيل عدد من أجهزة االستشعار 
النشيط واملنفعل العاملة باملوجات الصغرية، وتوزيع البيانات 

يف الوقت املناسب من السواتل مباشرًة أو بوسائل بديلة 
لتوزيع البيانات باستخدام أنواع أخرى من خدمات أخرى 

الراديوية. لالتصاالت 

الحاجة إلى استجابة منسقة طويلة األجل 

يشكل رصد األحوال اجلوية واملناخية حتدياً عاملياً، فهو 
يستلزم استجابة منسقة طويلة األجل تقوم على استثمارات 

اسرتاتيجية يف البىن التحتية الضخمة، يف الفضاء وعلى األرض 
لصاحل اجملتمع البشري. ولتحقيق هذا اهلدف، من الالزم أيضاً 

ضمان احلفاظ على تيسر طيف الرتددات الالزم لتشغيل 
سواتل األرصاد اجلوية وأجهزهتا العاملة باملوجات الصغرية 

بدون تداخل، وهو ما يقتضي الدعم من إدارات االتصاالت 
 الراديوية يف العامل.
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االستشعار النشيط المحمول 
في الفضاء ألغراض دراسة 

األرض والتنبؤ بالكوارث 
الطبيعية

براين هونيكوت
مندوب االتحاد الدولي لالتصاالت لالستشعار عن بُعد، 

مختبر الدفع النفاث، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، 
وكالة ناسا

الفضاء املوقع املثايل املمتاز الذي ميكن دراسة يوفر 
األرض منه. وُتستعمل أجهزة االستشعار 

النشيطة احملمولة يف الفضاء وذات املدار األرضي 
لدراسة الرب وسطح احمليطات واجلو يف كوكب األرض عن 

بُعد. وميكن استعماهلا لكشف ورصد الكوارث الطبيعية، مثل 
األعاصري والفيضانات واحلرائق واالهنيارات الطينية، وتوفر 

معلومات قيمة من أجل جهود االستجابة واالستعادة. 

وحتصل أجهزة االستشعار احملمولة يف الفضاء والنشيطة هذه 
)انظر املالحظة اجلانبية 1( على املعلومات عن طريق إرسال 
موجات راديوية واستقبال الطاقة املنعكسة )املرتدة املنتثرة( 

 MHz 432 منها. وقد مت توزيع أربعة عشر نطاق تردد ترتاوح من
 )EESS( خلدمة استكشاف األرض الساتلية GHz 238 إىل

)النشيطة( كي تستعملها أجهزة االستشعار النشيطة احملمولة 
يف الفضاء. ومت احلصول على توزيعات الرتدد تلك عن طريق 
 )ITU-R( العمل من خالل قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد

واملؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 

املمتاز الذي ميكن دراسة “ يوفر الفضاء املوقع املثايل 
األرض منه.  
براين هونيكوت

أجهزة االستشعار 

تستعمل أجهزة االستشعار النشيطة مرِسالً ومستقبالً على حد 
سواء. فهي ترسل إشارة باتجاه الهدف الذي يراد دراسته. 

وتكشف بعد ذلك اإلشارة المرتدة المنتثرة وتقيسها. وال يوجد 
مرسل في أجهزة االستشعار المنفعلة. فهي مستقبالت فقط 
تقوم بالكشف عن اإلشعاع الذي يحدث طبيعياً )على سبيل 

المثال، ضوء الشمس( الذي ينعكس من الشيء الجاري 
ITرصده.
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قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد – حماية 
نطاقات التردد من التداخالت الضارة

يقوم قطاع االتصاالت الراديوية بإجراء دراسات تقاسم للتأكد 
من أن األنظمة اجلديدة املقرتحة لن تتسبب يف تداخالت 

ضارة RFI على نطاقات الرتدد قيد االستعمال. وميكن أن تؤدي 
التداخالت الضارة RFI إىل إفساد اإلشارة املرتدة املنتثرة ألجهزة 
االستشعار النشيطة، اليت ترتد عادة مبستوى منخفض جداً أكرب 

بقليل من ضوضاء املستقبل. وعلى سبيل املثال، فإن إمكانية 
إدخال أنظمة نفاذ السلكي تشمل شبكات حملية 

راديوية )WAS/RLAN( )انظر املالحظة اجلانبية 2( يف نطاق 
الرتدد MHz 54705350، املوزع حالياً على أساس أويل ألجهزة 
االستشعار النشيطة احملمولة يف الفضاء، يعد جمال دارسة حّي 

يف قطاع االتصاالت الراديوية من أجل املؤمتر العاملي 
.)WRC-19( 2019 لالتصاالت الراديوية لعام

األنواع الخمسة الرئيسية ألجهزة االستشعار 
النشيطة المحمولة في الفضاء

إن أنواع أجهزة االستشعار النشيط احملمولة يف الفضاء اليت 
درست يف قطاع االتصاالت الراديوية يف إطار خدمة 

استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( هي: الرادارات ذات 
الفتحة الرتكيبية )SAR( وأجهزة حتديد االرتفاع ومقاييس 

االنتثار ورادارات قياس اهلواطل )PR( ورادارات 
.)CPR( رصد السحاب

الرادارات ذات الفتحة التركيبية توفر الصور 
والخرائط الطوبوغرافية

نظراً إىل قدرة التصوير يف الرادارات ذات الفتحة الرتكيبية 
يف مجيع األحوال اجلوية لياًل-هناراً وحساسيتها للتغريات اليت 

تصل يف صغرها إىل سنتيمرتات قليلة، فقد استعملت هذه 
الرادارات )انظر املالحظة اجلانبية 3( بنجاح يف مجيع أحناء العامل 

لالستجابة للكوارث مبا يف ذلك تسّرب النفط والزالزل. 
واستعملت البعثة املكوكية لرسم اخلرائط الطوبوغرافية 

 GHz 5 الرادار ذا الفتحة الرتكيبية ذا الرتدد )SRTM( بالرادار
ملخترب الدفع النفاث/وكالة ناسا من أجل احلصول على خرائط 
ارتفاع رقمية عالية االستبانة لسطح األرض. ويظهر الشكل 1 

 SRTM صورة التقطها الرادار ذو الفتحة الرتكيبية للبعثة
يف عام 2000 ملرتفعات كراتر على طول صدع شرق 

إفريقيا يف تنزانيا.

الشكل 1: )الرادار ذو الفتحة التركيبية( صورة لمرتفعات 
كراتر، تنزانيا التقطتها البعثة SRTM التابعة لوكالة ناسا

الفتحة التركيبية

تتولد الفتحة التركيبية عن طريق تسجيل اإلشارة المرتدة المنتثرة على طول 
مسار رحلة الرادار. وتُعالج البيانات بخوارزميات الرادارات ذات الفتحة 

التركيبية وتحول إلى صورة، وبالتالي يتم تركيب فتحة افتراضية أطول بكثير 
من الطول المادي للهوائي.

البند 16.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2019

يُعنى البند 16.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2019، في جزء منه، بعملية اإلدخال المحتملة 

ألنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات المحلية الراديوية في مدى 
التردد MHz 5470-5350. وحتى اآلن، لم تحدد دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية تقنية تخفيف فّعالة لمنع التداخل الضار 
للترددات الراديوية على أجهزة االستشعار النشيطة المحمولة 

في الفضاء من أنظمة النفاذ الالسلكي/الشبكات المحلية الراديوية.
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تراقب أجهزة االستشعار يف الرادار ذي الفتحة الرتكيبية جانباً 
واحداً من مسار النظري )انظر املالحظة اجلانبية 4( النظري، 

وجتمع تارخياً لطور وزمن اإلشارة املرتدة املتماسكة للرادار. 
ومن هذه املعلومات تُنتج صورة رادارية باستبانة جيدة 
أو خريطة طوبوغرافية لقياس التداخل لسطح األرض.

أجهزة قياس االرتفاع توفر قياسات االرتفاع 
وارتفاع مستوى سطح البحر

يستعمل جهاز Jason-3 لقياس االرتفاع ترددات مزدوجة 
يف توزيعات خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( حول 

GHz 13.6 وGHz 5.3 من أجل تصوير ارتفاع سطح البحر. 

ويُظهر الشكل 2 صورة بتاريخ مايو 2018 التقطها 
اجلهاز Jason-3 عندما كان يتوجه شرقاً عرب املنطقة املدارية من 
احمليط اهلادئ. وعندما تظهر موجة كيلفن )اللون األمحر( عند 
خط االستواء فإن هذا يعترب عادة متهيداً حلدث El Niño )انظر 

املالحظة اجلانبية 5(. وقد يتسىن التنبؤ باآلثار الكارثية 
للفيضانات واجلفاف والتخفيف من حدهتا من خالل فهم 

 .El Niño مناذج دورات املناخ وتأثرياهتا مثل حدث

تراقب أجهزة االستشعار يف مقاييس االرتفاع يف اجتاه النظري، 
وتقيس الوقت الدقيق الفعلي بي حدث إرسال وحدث استقبال 

من أجل اشتقاق االرتفاع الدقيق ملستوى سطح البحر.

الشكل 2 )جهاز قياس االرتفاع( صورة الرتفاع مستوى 
سطح البحر التقطها جهاز Jason-3 التابع لوكالة ناسا

مقاييس االنتثار توفر معلومات عن اتجاه الرياح 
وسرعتها على سطح المحيط

 GHz 13 الذي يعمل بالرتدد SeaWinds قام جهاز قياس االنتثار
احملمول على منت الساتل QuikSCAT التابع لوكالة ناسا جبمع 

بيانات استعملت إلنتاج صورة إلعصار فرانسيس عندما كان 
يقرتب من كوبا يف سبتمرب 2004. ويستعمل الشكل 3 ألوان 

تقريبية بغية إظهار سرعات الرياح قرب السطح ويستعمل 
اخلطوط السوداء لإلشارة إىل سرعة الرياح واجتاهها.

تراقب أجهزة االستشعار اخلاصة مبقاييس االنتثار جانيب مسار 
النظري بنسب باعية خمتلفة، وتقيس تغري قدرة اإلشارة املرتدة مع 
الزاوية الباعية لتحديد اجتاه الرياح وسرعتها على سطح احمليط 

على كوكب األرض.

النظير

النظير هو النقطة في المجال السماوي التي تقع أسفل موقع 
ما أو مراقب ما مباشرة. وهو عكس السمت.

El Niño ظاهرة

ُتشير ظاهرة El Niño للتذبذب الجنوبي للمناخ )ENSO( إلى دورة 
من درجات الحرارة الدافئة والباردة المقاسة بدرجة حرارة 

سطح البحر للمنطقتين المداريتين الوسطى والشرقية للمحيط 
الهادئ. وظاهرة El Niño هي المرحلة الدافئة من ظاهرة التأرجح 

الجنوبي وظاهرة La Niña هي المرحلة الباردة منها. وتسبب ظاهرتا 
El Niño و La Niña تغيرات عالمية في درجات الحرارة وهطول 

ITاألمطار على حد سواء.
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الشكل 3 )مقياس االنتثار( صورة لإلعصار فرانسيس التقطها 
الجهاز SeaWinds التابع لوكالة ناسا
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رادارات قياس الهواطل توفر معدل 
سقوط األمطار في المناطق المدارية

يستعمل رادار قياس اهلواطل مزدوج الرتدد )DPR( للبعثة 
الفضائية املعنية باهلواطل العاملية )GPM( نطاقي 

الرتدد GHz 13.6 وGHz 35.5 من أجل عرض ثالثي األبعاد 
ملعدالت هطول األمطار وبنية اهلواطل.

ويظهر الشكل 4 عرضاً ثالثي األبعاد لبنية إعصار 
MANGKHUT العايت عندما كان يتجه حنو الفلبي 

يف سبتمرب 2018. ويظهر هذا املقطع ثالثي األبعاد لرادار 
قياس اهلواطل مزدوج الرتدد للبعثة الفضائية املعنية 

باهلواطل العاملية ارتفاع قمم العاصفة وكثافة 
االنسكابات يف مركز إعصار MANGKHUT والنطاقات 

املطرية األخرى.

الشكل 4: )رادار قياس الهواطل( صورة لإلعصار العاتي MANGKHUT التقطتها البعثة الفضائية المعنية بالهواطل العالمية 
التابعة لوكالة ناسا

(dBZ) انعكاسية الرادار
0 10 20 30 40

 (km) Isosurface 

0 5 10 15 20
قياس اهلطول العاملي بالوحدة

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 (Ku رادار قياس اهلواطل مزدوج الرتدد العامل يف النطاق) 1521Z بتاريخ 13 سبتمرب 2013 التقطها الرادار MANGKHUT لإلعصار العايت Isosurface 17dBZ صورة
على منت الساتل HIMAWAR لألشعة حتت احلمراء.

(GMI) mm/hr 
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متسح أجهزة االستشعار يف رادارات قياس اهلواطل مسحاً 
متعامداً مع مسار النظري، وتقيس اإلشارة الرادارية املرتدة من 

هطول األمطار من أجل حتديد معدل سقوط األمطار فوق 
سطح األرض بالرتكيز عادة على املناطق املدارية.

رادارات رصد السحاب توفر مقاطع 
ثالثية األبعاد النعكاسية السحب

يدعم الساتل CloudSat ملخترب الدفع النفاث/وكالة ناسا راداراً 
برتدد GHz 94 لرصد السحب على سطح األرض، مبا يف ذلك 
مقاطع األعاصري والعواصف العاتية. ويظهر الشكل 5 مقطعاً 

رأسياً متخلاًل السحب السحيقة للعاصفة املدارية Harvey اليت مت 
قياسها برادار الساتل CloudSat يف أغسطس 2017.

وتراقب أجهزة استشعار رادار رصد السحب يف اجتاه النظري 
وتقيس اإلشارة الرادارية املرتدة من السحب من أجل حتديد 
املقطع ثالثي األبعاد النعكاسية السحب فوق سطح األرض. 

أهمية أجهزة االستشعار النشيطة المحمولة 
في الفضاء ذات المدار األرضي في التنبؤ 

بالكوارث وتحسين نوعية الحياة

تؤدي أجهزة االستشعار النشيطة احملمولة يف الفضاء ذات املدار 
األرضي دوراً هاماً يف فهمنا لكوكبنا الذي نعيش عليه. 

وأحدثت أجهزة االستشعار هذه ثورة فيما يتعلق بقدرتنا على 
قياس األرض ورصدها، مما أتاح فهماً أفضل لألرض كنظام 

كامل وهو ما من شأنه أن يساعدنا على التنبؤ بالكوارث 
 وحتسي نوعية احلياة يف املستقبل.

الشكل 5 )رادار رصد السحاب(: العاصفة المدارية Harvey التي تم قياسها بالرادار المحمول على الساتل 
CloudSat في أغسطس 2017

Aug 26, 2017
19:47:58 (GMT) Low

Reflectivity

CLOUDSAT
High

مالحظة: ُأجري البحث يف خمترب الدفع النفاث، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، 
مبوجب عقد مربم مع اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء.

ُتظهر صورة كالودسات )CloudSat( بطريقة عرض ستاري كيف تبدو السحب على طول اخلط األمحر يف الصورة األعلى 
املستمدة من الساتل أكوا لوكالة ناسا.

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
19

40

فوائد رصد األرض من الفضاء

https://www.jpl.nasa.gov/missions/cloudsat/
https://www.jpl.nasa.gov/missions/cloudsat/


كيف تستخدم أجهزة االستشعار عن ُبعد 
المنفعلة في التنبؤات الجوية

يو يانغ
مهندس، المركز الوطني لألرصاد الجوية الساتلية، 

اإلدارة الصينية لألرصاد الجوية )CMA(، الصين

أنظمة االستشعار عن بُعد، واليت تقوم تسمى 
بقياس الطاقة املتواجدة يف الطبيعة، “أنظمة 
االستشعار املنفعلة”. وهذه األنظمة ميكن 

استخدامها فقط للكشف عن الطاقة اليت تتولد بشكل طبيعي، 
ويعتمد تردد االستشعار املنفعل على اخلصائص الفيزيائية. وهذا 

يعين أن كل نطاق تردد يف نظام االستشعار عن بُعد املنفعل 
يستخدم للتحقق من خاصية فيزيائية واحدة فقط، كدرجة 
احلرارة أو الرطوبة مثاًل. وتوفر العديد من هذه اخلصائص 
الفيزيائية معلومات قيمة يف جماالت األرصاد اجلوية وعلم 

احمليطات ويف التنبؤ بأحوال الطقس وتنبؤات املناخ 
والرصد البيئي.

يف مايو 2018، رصد الساتل FY-3B أول عاصفة إعصارية )ساجار( فوق املناطق 
الشمالية من احمليط اهلندي، املركز الوطين لألرصاد اجلوية

C
M

A
الوقت احلاضر عن طريق مجع “ تتم التنبؤات اجلوية يف 
أكرب قدر ممكن من البيانات 
عن  احلالة الراهنة للغالف 
اجلوي باعتبارها مدخالت 
 يف عملية التنبؤ العددي 
بأحوال الطقس.  
يو يانغ
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وهناك ثالثة أنواع رئيسية ألجهزة االستشعار املنفعلة: أجهزة 
االستشعار التصويري، وأجهزة االستشعار لسرب الغالف اجلوي 

وأجهزة االستشعار لسرب احلافة باملوجات الصغرية.

أجهزة االستشعار التصويري

ميكن أن حتصل أجهزة االستشعار التصويري على البيانات 
البيئية املتولدة باستخدام خوارزميات متعددة املتغريات 

للحصول على جمموعة من املعلمات اجليوفيزيائية يف ذات 
الوقت من الصور اإلشعاعية املعايرة متعددة القنوات 

الصغرية.  باملوجات 

أجهزة االستشعار لسبر الغالف الجوي

تقيس أجهزة سرب الغالف اجلوي التوزيع الرأسي للخصائص 
الفيزيائية هلذا الغالف مثل الضغط ودرجة احلرارة وسرعة 
الرياح واجتاه الرياح وحمتوى املاء السائل وتركيز األوزون 

والتلوث وخصائص أخرى. 

أجهزة االستشعار لسبر الحافة 
بالموجات الصغرية

تستعمل أجهزة االستشعار لسرب احلافة باملوجات الصغرية من 
أجل رصد الغالف اجلوي يف اجتاهات متاسية لطبقات الغالف 
اجلوي وتستعمل لدراسة الطبقات السفلى والعليا من الغالف 

اجلوي حيث تؤثر األنشطة املتصلة بالكيمياء الضوئية تأثرياً 
كبرياً على مناخ األرض.

التنبؤ العددي – أنظمة التنبؤ بأحوال الطقس 
المستخدمة في الوقت الحالي

باستخدام نطاق الرتددات احملدود لنظام االستشعار املنفعل، 
توفر أجهزة االستشعار املنفعلة الطريقة والقدرة على احلصول 

على بيانات عاملية لرصد األرض وغالفها اجلوي يف مجيع 
األحوال اجلوية على مدار اليوم. ومتثل بيانات الرصد هذه اجلزء 

األهم يف البيانات املدرجة يف نظام التنبؤ العددي بأحوال 
الطقس )NWP( الذي يعترب األسلوب األكثر شيوعاً يف القيام 

بالتنبؤات اجلوية.

يتنبأ نظام التنبؤ العددي بأحوال الطقس باستخدام “مناذج« 
للغالف اجلوي وتقنيات حاسوبية. وتستخدم مناذج التنبؤ 

العددي بأحوال الطقس البيانات كنقطة بداية لتقييم الوضع 
املستقبلي للغالف اجلوي باستخدام معادالت فيزيائية 

ومعادالت دينامية املوائع.

أما املعادالت التفاضلية اجلزئية املستخدمة لإلرشاد فتكملها 
معلمات اضطراب االنتشار، واإلشعاع، والرطوبة، ودرجات 
احلرارة، والرتبة، والغطاء النبايت، واملياه السطحية، والتأثريات 

احلركية للتضاريس.

واملعادالت املعقدة اليت حتكم كيفية تغري حالة املوائع مع الوقت 
تتطلب حواسيب فائقة الكفاءة حللها. إن التنبؤات اجلوية يف 
الوقت احلاضر هي تطبيق التكنولوجيات احلديثة القائمة على 
العلوم على البيانات العددية لتنبؤات الطقس، من أجل التنبؤ 

حبالة الغالف اجلوي يف املستقبل ويف موقع معي.
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البيانات - أساس التنبؤ العددي بأحوال 
)NWP( الطقس

تتم التنبؤات اجلوية يف الوقت احلاضر عن طريق مجع أكرب قدر 
ممكن من البيانات عن احلالة الراهنة للغالف اجلوي، وال سيما 

درجة احلرارة والرطوبة والرياح، واستخدام ما نفهم عن 
عمليات الغالف اجلوي من خالل الرصد اجلوي من أجل 

حتديد التغريات املستقبلية للغالف اجلوي. وبالتايل فإن البيانات 
املستخلصة من أجهزة االستشعار املنفعلة، مثل الضغط اجلوي 
ودرجة احلرارة وسرعة الرياح واجتاه الرياح والرطوبة وكمية 
األمطار، توفر مدخالت يف معادالت التنبؤ العددي بأحوال 
الطقس. وهذه البيانات هي أساس توقعات الطقس احلالية.

حماية نطاقات أجهزة االستشعار المنفعلة في 
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

تصمم أجهزة االستشعار املنفعلة بشكل مشابه لألدوات 
الفلكية الراديوية، حيث ترصد االنبعاثات ذات الطاقة املنخفضة 
جداً. أما التداخل فهو مشكلة لكل جهاز استشعار منفعل. لذا 
فقد أعد االحتاد حلسن احلظ عدداً من التوصيات ذات الصلة، 
وسيتم تناول مسألة محاية استعمال نطاقات االستشعار املنفعل 

 يف املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية لعام 2019.

لالتصاالت عدداً من التوصيات ... “ لقد أعد االحتاد الدويل 
وسيتم تناول مسألة محاية استخدام 
نطاقات االستشعار املنفعل يف املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2019.  
يو يانغ
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https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx


حماية الطيف الالزم ألجهزة 
االستشعار الخاصة برصد 

األرض، لصالح المجتمع
غيلبيرتو كامارا

)GEO( مدير أمانة الفريق المعني برصدات األرض

البيانات الساتلية ضرورية لطائفة واسعة من عمليات إن 
صنع القرار اليت حتمي بيئتنا وجمتمعاتنا احمللية وحتافظ 

عليها. إذ توفر السواتل بيانات املدخالت الالزمة للتنبؤ 
الرقمي بأحوال الطقس، وقياس ميزانية إشعاع األرض ودرجة 
استنفاد األوزون، وتقدير كميات موارد املياه اجلوفية، وَتعّقب 

حركة احمليطات، وتقييم إنتاجية األرض والبحار.

وبالنظر إىل أن التنمية املستدامة عملية طويلة األجل، فلدعم 
إعداد مؤشرات لقياس التقدم احملَرز يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة )SDG(، تلزمنا جمموعات 
من البيانات اجلاهزة للتحليل على األجل الطويل واليت ترد من 
سواتل متعددة. فمجموعات البيانات الطويلة األجل أساسية 

لتوقع االجتاهات املستقبلية، وجمموعات البيانات الضخمة 
اجلاهزة للتحليل والواردة من أجهزة استشعار متعددة متطلب 

رئيسي الستخدام رصدات األرض يف دعم حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة.

ضرورية لطائفة واسعة من “ إن البيانات الساتلية 
عمليات صنع القرار اليت حتمي 
بيئتنا وجمتمعاتنا احمللية وحتافظ 
عليها.  
غيلبريتو كامارا

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
19

44

فوائد رصد األرض من الفضاء

https://www.earthobservations.org/article.php?id=263
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/


نطاقات الترددات الراديوية حاسمة األهمية 
لرصد األرض

تشكل الرتددات الراديوية قضية هامة لعملية رصد األرض، وال 
سيما عندما تكون نطاقات الرتدد هذه حامسة األمهية لرصد 
املعَلمات الفيزيائية لألرض بأجهزة االستشعار املنفعلة. ويف 

حال التنازع على توزيع الطيف بي أجهزة االستشعار اخلاصة 
برصد األرض واخلدمات التجارية، ينبغي محاية الطيف 

املخصص ألجهزة االستشعار ليتسىن ترحيل املعلومات الواردة 
منها دون توقف أو تعّطل.

وحسبما تبي أعمال األوساط التابعة للفريق املعين برصدات 
األرض )GEO(، تُثبت املئات من حاالت استعمال البيانات 

الساتلية احتمال تأثري البيانات املستمرة التدفق والعالية اجلودة 
واملعززة بتوزيعات طيف مناسبة على حتقق األهداف 

البيئية واإلمنائية.

وتستخدم املبادرة العاملية للرصد الزراعي )GEOGLAM( للفريق 
املعين برصدات األرض البيانات الواردة من العديد من أجهزة 

االستشعار احملمولة يف الفضاء ملكافحة انعدام األمن الغذائي 
وتقلب أسعار األغذية. كما ُتستحدث خرائط استخدام 

األراضي باستخدام البيانات البصرية والرادارية )الواردة من 
 ALOS-2و RADARSAT-2و Landsatو MODIS أنظمة استشعار مثل

وTerraSAR(. واملعلومات الزراعية اليت تعتمد على قواعد بيانات 

أساسية مستقاة من اهلواطل ودرجة حرارة سطح األرض 
ودرجة رطوبة الرتبة والتبّخر النتحي واالنسيال السطحي 
للمياه، يلزمها أجهزة استشعار غري بصرية منفعلة ونشيطة 

 ،)GPM( حممولة يف الفضاء )كأجهزة القياس العاملي للهواطل
 ،)SMAP( واالستشعار النشيط واملنفعل لدرجة رطوبة الرتبة

واستشعار درجة رطوبة الرتبة وملوحة احمليطات )SMOS(( اليت 
حتتاج، بدورها، إىل محاية الطيف.

اإلسهام في تحقيق الهدف 6 من أهداف 
التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه 

النظيفة وخدمات الصرف الصحي

يسهم النظام املتكامل لتحليل البيانات اخلاصة بالفيضانات، 
التابع للمركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه 

)ICHARM(، يف حتقيق اهلدف 6 من أهداف التنمية املستدامة 
)ضمان توافر املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع( 

ويف أعمال إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث، وذلك 
بتمكينه من حتسي التنبؤ بوقوع الفيضانات باستخدام البيانات 
املتعلقة هبطول األمطار )خريطة GSMaP( اليت يتحصل عليها من 
السواتل واحملطات األرضية من أجل تقدير أحوال جريان املياه. 

وخريطة GSMap هي خريطة عاملية هلطول األمطار يف وقت 
هطوهلا الفعلي تقريباً ناجتة من البيانات اجملموعة باملقاييس 

الراديوية العاملة باملوجات الصغرية، والبيانات اجملموعة باألشعة 
حتت احلمراء احلرارية، وغري ذلك من بيانات األرصاد اجلوية. 
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https://www.earthobservations.org/index2.php
https://www.earthobservations.org/index2.php
http://www.geoglam.org/index.php/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.icharm.pwri.go.jp/
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/


رصد النمو الحضري- الهدف 11 من أهداف 
التنمية المستدامة: جعل المدن 

والمستوطنات البشرية مستدامة

 ،)GHSL( تقوم طبقة املعلومات العاملية عن املستوطنات البشرية
وهي نتاج مبادرة كوكب البشر اليت اختذها الفريق املعين برصد 

األرض، بتمكي صناع القرار من رصد النمو احلضري متاشياً 
مع اهلدف 11 من أهداف التنمية املستدامة )جعل املدن 

واملستوطنات البشرية مستدامة(، وذلك بتقدمي معلومات 
مكانية عاملية عن املستوطنات البشرية على مر الزمن، تشمل 

املناطق العمرانية وكثافة السكان وخرائط املستوطنات. وتنتج 
 Sentinel-1 هذه املعلومات من أجهزة االستشعار الرادارية )مثل

وEnvisat( والبصرية )مثل Landsat وSentinel-2(. وأجهزة 
االستشعار الرادارية قادرة على الرصد يف مجيع األحوال اجلوية 

لتتيح بذلك حتلياًل أفضل للبيانات يف املناطق املدارية وغريها من 
املناطق اليت يشكل الغطاء السحايب فيها حتدياً ألجهزة 

االستشعار البصرية. 

وحيدد النظام العاملي لرصد املناخ )GCOS( جمموعات البيانات 
املتعلقة باملتغريات املناخية األساسية )ECV(، اليت تقدم األدلة 

التجريبية الالزمة لفهم تطور األحوال املناخية والتنبؤ هبا، 
وتوجيه تدابري ختفيف آثارها والتكيف معها، وتقدير املخاطر 

والتمكي من رد األحداث املناخية إىل أسباهبا األساسية، ودعم 

اخلدمات املناخية. وهذه اجملموعات من البيانات ضرورية لدعم 
األعمال املتصلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 .)IPCC( واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )UNFCCC(
ويف الوقت الراهن، يستفيد أكثر من 55 متغرياً من املتغريات 
املناخية األساسية استفادة مجّة من عمليات الرصد الساتلي.

أهمية حماية بيانات رصد األرض

ما أوردناه ال ميثل سوى بضعة تطبيقات فحسب من التطبيقات 
العديدة لبيانات رصد األرض املنتجة باالستشعار عن بُعد واليت 

تستخدمها األوساط التابعة للفريق املعين برصدات األرض. 
ومحاية هذه البيانات باعتبارها مورداً جمتمعياً عظيم القيمة ينبغي 

أن تكون هدفاً رئيسياً للهيئات اإلدارية. كما أن من الالزم 
إدارة ما قد ينشأ من نزاعات حمتملة على الطيف بي القائمي 

على رصدات األرض وطلبات القائمي على اخلدمات التجارية 
واملستخدمي اآلخرين من أجل محاية استمرارية تدفق البيانات 

وموثوقيتها للباحثي وصناع القرار دعماً لسياسات أفضل 
 للصاحل العام.
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https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
https://www.earthobservations.org/activity.php?id=119
https://www.earthobservations.org/activity.php?id=119
https://www.earthobservations.org/activity.php?id=119
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system
https://www.ipcc.ch/


مشكلة التداخل لالستشعار 
المنفعل على نطاق عالمي

جوزيف اشباخر
مدير برامج رصد األرض، وكالة الفضاء 

)ESA( األوروبية

هذه املقالة الكيفية اليت ميكن أن يؤثر هبا تتناول 
تداخل خدمات الرتدد الراديوي األخرى 

على االستشعار عن بُعد املنفعل 
باملوجات الصغرية وعلى تطبيقات رصد األرض املهمة اليت 

تعتمد على هذه القياسات. وهي تتناول كذلك أمهية األحكام 
املناسبة يف لوائح الراديو ملنع التداخل الضار. وتغطي مقاالت 

أخرى يف هذه الطبعة من جملة أخبار االحتاد أمهية الطيف ودور 
رصد األرض وخصوصية االستشعار عن بُعد املنفعل 

باملوجات الصغرية والطبيعة الدولية هلذه اخلدمة.

وتستخدم أجهزة االستشعار املنفعلة عدداً حمدوداً من 
النطاقات احملددة يف لوائح الراديو على أساس طبيعة البث 
الصادر من الرب أو الغالف اجلوي أو احمليط، وتقع طيفياً 

يف مدًى واسع يرتاوح بي ~GHz 1 و~THz 1. وهي تقيس 
أرضية البث اإلشعاعي الطبيعي يف اخللفية، وبالتايل يرجح 

ألي إشارة من صنع اإلنسان )مثل االتصاالت والرادارات( 
ترتفع فوق أرضية البث الطبيعية هذه أن تتداخل على 

القياسات. وال ميكن التغاضي عن هذا التداخل إال إذا كانت 
طاقته أقل بكثري من حساسية جهاز االستشعار. 

املؤمتر العاملي لالتصاالت “ ترد، يف جدول أعمال 
الراديوية لعام 2019، أربعة بنود 
تتناول البث احملتمل غري 
املطلوب حنو نطاقات االستشعار 
املنفعلة  
جوزيف اشباخر
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https://www.esa.int/ESA
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR


وبالنظر إىل املستويات املنخفضة للغاية للبث الطبيعي، ميكن 
حىت للمستويات املنخفضة للغاية لتداخل الرتدد الراديوي أن 

تتسبب برتدي قياسات جهاز االستشعار املنفعل.

وتؤدي احتياجات السوق إىل عدد متزايد من التطبيقات 
التجارية ذات االحتياجات الطيفية املرتبطة هبا، وهي ال تكتفي 

بتغطية املديات املزدمحة أصاًل يف طيف الرتددات الراديوية بل 
الرتددات األعلى أيضاً. وقد أصبحت هذه احلالة مصدر قلق 

.)EO( جدي على ضمان محاية تطبيقات رصد األرض

التأثير االقتصادي واالجتماعي للتداخل الضار 
على االستشعار عن ُبعد 

المنفعل بالموجات الصغرية

تتطلب التطبيقات التشغيلية والبحثية يف علوم األرض مناطق 
قياس عاملية على عدد من النطاقات الرتددية املوزعة على خدمة 

سواتل رصد األرض، وخدمة استكشاف األرض 
الساتلية )املنفعلة(. وظهرت كذلك قياسات املوجات الصغرية 

 ،)NWP( املنفعلة كمساهم رئيسي يف التنبؤ العددي بالطقس
وهي هامة للتطبيقات األخرى مثل مراقبة املناخ والتنبؤ به، 

واهليدرولوجيا، وإدارة األراضي والزراعة، والتنبؤ بالكوارث 
الطبيعية )مثل الفيضانات والزالزل والنشاط الربكاين( وإدارهتا، 

والعديد من اجملاالت األخرى اليت تسرتعي االهتمام العام 
واخلاص. وتتعدد نطاقات خدمة استكشاف األرض 

الساتلية )املنفعلة( )EESS( ذات األمهية البالغة لألنظمة التشغيلية. 
وإذا فُقدت عمليات رصد االستشعار املنفعل بسبب التداخل 
من مصادر من صنع اإلنسان، فال توجد نطاقات أو تقنيات 
بديلة ميكن استخدامها. وبالتايل، فإن فساد القياسات بفعل 

التداخل سينال من أداء أنظمة اإلنذار القائمة على أنظمة التنبؤ 
العددي االسرتاتيجية للغاية.

ومن شأن ذلك أن يلحق انتكاسة بالقدرات احلالية والناشئة، 
إىل جانب اخلسارة املرتبطة هبا يف استثمارات احلكومات 

ووكاالت الفضاء والكيانات التجارية.

االحتياجات الخاصة لالستشعار عن ُبعد المنفعل

إذا كان مستوى تداخل الرتدد الراديوي أعلى من مستوى 
البث الطبيعي املعقول، ميكن كشف التداخل وإلغاء القياسات. 
وسُيحدث ذلك فجوات يف تغطية األجهزة االستشعار، مما حيد 

من القدرة على فهم الظواهر العاملية املعقدة قيد الدراسة 
باإلضافة إىل أي أحداث حملية. ولكن إذا كان مستوى التداخل 
أقل وكانت القياسات الناجتة معقولة، فقد مير التداخل دون أن 

ُيكشف، مث يؤخذ بالبيانات الفاسدة خطًأ على أهنا بيانات 
صحيحة. وسيتضمن حتليل هذه البيانات الفاسدة 

أخطاء خطرية.

وتعجز معظم أجهزة االستشعار املنفعلة عن التمييز بي 
اإلشعاع الطبيعي واإلشعاع من صنع اإلنسان، ويتعذر 

اكتشاف أخطاء البيانات و/أو تصحيحها. فعلى سبيل املثال، 
يف علم األرصاد اجلوية )التنبؤ القصري واملتوسط املدى بالطقس( 

سيؤدي ذلك إىل خفض عامل اجلودة املرتبط هبذه القياسات 
الساتلية، مما يعود القهقرى بالسرية الظافرة لألرصاد اجلوية 

الساتلية. وبالتايل، فإن احلفاظ على سالمة البيانات يعتمد على 
منع التداخل الضار الذي تسببه مصادر من صنع اإلنسان من 

خالل حتديد األحكام املناسبة يف لوائح الراديو 
وتطبيقها وإنفاذها.
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حماية االستشعار عن ُبعد المنفعل 
في لوائح الراديو

يف منتصف التسعينات، متت املوافقة على التوصيات األوىل 
لقطاع االتصاالت الراديوية )املعايري التقنية( اليت تتناول معايري 

محاية أجهزة االستشعار الفضائية من التداخل. ومبا أن األنظمة 
األرضية مرّكزة يف النطاقات الرتددية املنخفضة، أُويل اهتمام 

حمدود بكيفية تشغيل اخلدمات النشطة كي تتجنب تلك 
اخلدمات النشطة اليت تتجاوز معايري احلماية التسبب 

يف تداخالت ضارة على أجهزة االستشعار املنفعلة. ومل تأت 
القيود التنظيمية الواضحة األوىل حلماية أجهزة االستشعار 

إال منذ عام 2000 فصاعداً، حبماية النطاق GHz 18,8-18,6، على 
سبيل املثال. واستغرق األمر بعض الوقت قبل قبول املفاهيم 

األساسية يف تقييمات تداخل الرتدد الراديوي والنظر فيها 
يف حتليل التقاسم والتوافق. وهي تشمل مفاهيم األثر الكلي 

للعوامل املتعددة ملصادر التداخل، وتأثري اإلرساالت 
غري املطلوبة من اخلدمات يف النطاقات اجملاورة، وحتديد 

احلصص يف ميزانية تداخل الرتدد الراديوي فيما بي أنواع 
متعددة من مصادر التداخل.

واليوم ترد معايري األداء والتداخل اخلاصة بأجهزة االستشعار 
.ITU-R RS.2017 املنفعلة يف التوصية

المشكلة المتزايدة للتداخل الضار على أجهزة 
االستشعار المنفعلة

رغم التحسينات التنظيمية، أظهرت صور حديثة العهد 
مستمدة من تشغيل أجهزة االستشعار املنفعلة عدداً متزايداً من 
أحداث تداخل الرتدد الراديوي. وبوجه خاص، فإن النطاقات 
الرتددية احملددة مبوجب الرقم 340.5 من لوائح الراديو، الذي 

حيظر مجيع اإلرساالت يف نطاقات منفعلة متعددة، تشهد 
تداخالت ضارة. ويعود ذلك إىل ما يلي:

الطفرة يف عدد وأنواع املستعملي النشطاء للطيف؛  
قدرة أجهزة الرتدد الراديوي النشطة على العمل برتددات   

 ،Vو ،Qو ،Ka أعلى منها يف أي وقت مضى )مثل نطاقات
وW( وهي ترددات كانت حكراً على أجهزة 

االستشعار املنفعلة؛
انتشار األجهزة غري املرخصة منخفضة التكلفة اليت   

ال ُيضمن أو يُفرض التزامها بلوائح الراديو دوماً. 

وعادًة ما ينشأ تداخل الرتدد الراديوي الذي تتعرض له أجهزة 
االستشعار املنفعلة من مرسالت أرضية موزعة على سطح 

األرض على صعيد عاملي. وال تتيح معظم أجهزة االستشعار 
حتديد مواقع مصادر التداخل، خاصة إذا جاء تداخل الرتدد 

الراديوي من جتميع مصادر تداخل صغرية متعددة. فهي ال تتيح 
إال حتديد املناطق الكبرية املتأثرة بالتداخل الضار، وكثرياً 

ما تغطي العديد من البلدان. وال ميكن القيام بالكثري يف هذه 
احلالة حلماية أجهزة االستشعار. إذ يتطلب ضبط احلدود على 

اخلدمات النشطة يف لوائح الراديو وقتاً، وال تأثري له إال بعد 
مرور سنوات عديدة من اكتشاف مشكلة التداخل، ومن مث 

فمن املهم حتديد حدود مناسبة منذ البداية.

وبالنسبة إىل املقاييس الراديوية القليلة اليت تتيح شكاًل ما من 
 ITU-R RS.2106 حتديد موقع مصدر التداخل، تسهل التوصية
اإلبالغ عن حاالت تداخل الرتدد الراديوي اليت تؤثر على 

أجهزة االستشعار املنفعلة، وتسهل حلها.

وباملقارنة مع حاالت تداخل الرتدد الراديوي املتعددة اليت تبلغ 
عنها أنظمة االتصاالت األرضية والفضائية، جيري التقليل من 

شأن مشكلة التداخل على أجهزة االستشعار املنفعلة ألن 
العديد من حاالت تداخل الرتدد الراديوي ال يبلَّغ عنها إىل 

اإلدارة ذات الوالية القضائية يف األراضي اليت يقع فيها مصدر 
تداخل الرتدد الراديوي، وإىل مكتب االتصاالت 

الراديوية يف االحتاد.
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SMOS مثال على التداخل: تجربة ساتل

 SMOS ساتل )ESA( أطلقت وكالة الفضاء األوروبية
يف نوفمرب 2009، يف مهمة تتناول احلاجة إىل عمليات رصد 

عاملية عالية اجلودة من الفضاء لرطوبة الرتبة وملوحة احمليطات. 
وكلتا املعلمتي متغريان رئيسيان يصفان دورة املاء يف األرض 

.)ECV( وقد ُحددا كاثني من متغريات املناخ األساسية

وتتألف محولة الساتل SMOS من جهاز قياس للتداخل راديوي 
 MHz 1400-1427 تصويري منفعل يعمل يف النطاق

)املنفعل متاماً(. ومنذ بداية تشغيله، كان مقياسه الراديوي 
يتعرض لعدد كبري من تداخالت بالرتددات الراديوية ذات 
توزع جغرايف شاسع، مع ما يرتتب على ذلك من ترٍد يف 
قياسات الساتل SMOS. وُكشفت هذه التداخالت أيضاً 

 AQUARIUSو SMAP بواسطة املقاييس الراديوية اخلاصة بساتلي
العائدين لوكالة ناسا )انظر التقرير ITU–R RS. 2315(. وخبالف 

معظم املقاييس الراديوية األخرى، فإن خصائص جهاز 
استشعار الساتل SMOS تتيح للعلماء حتديد موقع مصدر 

.)km 4-0,5( التداخل بدقة عالية

واستناداً إىل هذه املعلومات، بدأت وكالة الفضاء األوروبية 
منذ عام 2010 عملية تفاعل طويلة مع العديد من اإلدارات 

الوطنية يف مجيع أحناء العامل. فقد أُبلغت اإلدارات املعنية مبوقع 
وشدة مصادر تداخل الرتدد الراديوي يف أراضيها وفقاً 

لإلرشادات الواردة يف التوصية ITU-R RS.2106. ويراَقب سيناريو 
التداخل يف الساتل SMOS بشكل منهجي، وتصنَّف مصادر 

تداخل الرتدد الراديوي وفقاً ملوقعها اجلغرايف وشدهتا. ولوحظ 
حتسن كبري على مر السني بفضل هذه التفاعالت وتعاون 

العديد من اإلدارات )انظر الشكل 1(.

وقد اخنفض عدد مصادر التداخل بالغة الشدة )أي حبرارة ملعان 
تزيد عن 5000 كلفن( من 136 مصدراً من مصادر تداخل 
الرتدد الراديوي يف عام 2010 إىل 60 مصدراً يف عام 2018. 

ولكن على الرغم مما شوهد من حتسن حقيقي يف هذه احلالة، 
حبلول هناية عام 2018، ال يزال هناك 470 مصدراً فعااًل لتداخل 
الرتدد الراديوي، وال يزال مستوى تردي البيانات يبعث على 

القلق بدرجة عالية )الشكل 2(. 

 الشكل 1: خرائط احتمال تداخل التردد الراديوي على الساتل SMOS التي تبين التحسن في توزع مصادر التداخل
في جميع أنحاء العالم بين عامي 2010 و2018.
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وقد أتاح هذا التحسن زيادة كبرية يف كمية البيانات 
غري املشوبة بتداخل الرتدد الراديوي الضار. ويعرض الرسم 

البياين التايل )الشكل 3( التطور احلاصل مبرور الوقت يف النسبة 
املئوية لبيكسالت الرب املشوبة بتداخل الرتدد الراديوي كما 

رصدها ساتل SMOS. وعادًة ما تكون مصادر التداخل احملددة 
أنظمة رادارية منطية تعمل يف نطاقات جماورة ذات مستويات 
مفرطة من البث غري املطلوب، ووصالت راديوية خمتلة األداء 

وأنظمة إذاعية غري جمازة تعمل ضمن النطاق املنفعل. 

وينبغي جتنب حاالت مماثلة يف املستقبل بسبب العمل املكثف 
الذي تلقيه على عاتق مشغل الساتل واإلدارات املعنية واالحتاد 

الدويل لالتصاالت يف السعي للوقوف على مصادر التداخل 
وإزالتها. وباإلضافة إىل ذلك، فهي تتسبب يف خلل خطري 

يف تشغيل السواتل ويف العوائد العلمية من الرحالت الفضائية.

بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت 
الراديوية لعام WRC-19( 2019( ذات 

االحتماالت الحرجة بالنسبة لالستشعار عن ُبعد

يتمثل أحد التحديات الرئيسية للمؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام WRC-19( 2019( يف حتقيق التوازن السليم بي 

الطلب من اخلدمات النشطة على زيادة استعمال الطيف وبي 
حق مستخدمي اخلدمات املنفعلة يف مواصلة التشغيل دون 

التعرض لتداخل الرتدد الراديوي الضار. وتظهر التجربة 
الصعوبة البالغة يف استعادة بيئة تتيح تشغيل أجهزة االستشعار 

املنفعلة، مبجرد نشر األجهزة النشطة دون شروط تنظيمية كافية 
حلماية أجهزة االستشعار املنفعلة. وكما سبق الذكر، فإن هذا 

أمر بالغ األمهية للتنبؤ العددي بالطقس وخدمات تغري املناخ 
ذات الوقع االسرتاتيجي اهلائل على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي.

وترد، يف جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
لعام 2019، أربعة بنود تتناول البث احملتمل غري املطلوب حنو 
نطاقات االستشعار املنفعلة )بنود جدول األعمال 6.1 و13.1 

و14.1 و9.1.9(، األمر الذي يتطلب وضع حدوداً مناسبة 
للبث غري املطلوب:

الشكل 3: تطور النسبة المئوية لعدد بيكسالت 
الساتل SMOS فوق البر المتأثرة بتداخل التردد الراديوي 

منذ عام 2010 حتى عام 2018.

2011 2013 2015 2017 2019
0

15

(%
رة (

ملتأث
ت ا

سال
بيك

ة لل
ملئوي

بة ا
نس

ال

10

5

20

25

30

تداخل تردد
راديوي شديد

ذيول تداخل
الرتدد الراديوي

مصادر تداخل
الرتدد الراديوي

املصدر: وكالة الفضاء األوروبية

الشكل 2: اإلحصاءات العالمية لعدد مصادر تداخل 
التردد الراديوي المكشوفة بواسطة المقياس الراديوي 

.MHz 1427-1400 في النطاق المنفعل SMOS للساتل
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470 مصدرًا من مصادر التداخالت الراديوية النشيطة في المجموع 
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مالحظة: تصنَّف مصادر تداخل الرتدد الراديوي على الساتل 
SMOS وفق الشدة على أهنا “بالغة الشدة” يف حرارة ملعان 

)K 5000 ≥ )BT و”شديدة” يف K> BT ≥ 1000 K 5000 و«معتدلة« 
K> BT ≥ 350 K 1000 يف
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البند 13.1 من جدول األعمال: الطيف لالتصاالت املتنقلة   
الدولية - 2020/اجليل اخلامس )IMT2020/5G( قيد الدراسة 

 GHz 33,4-31,8و GHz 27,5-24,25 يف النطاقات التالية
 GHz 52,6-50,4و GHz 50,2-45,5و GHz 43,5-37 و

.GHz 86-81و GHz 76-66 و
البند 14.1 من جدول األعمال: حتديد طيف إضايف حملطات   

املنصات عالية االرتفاع )HAPS( يف بضعة نطاقات، 
 ،GHz 27,5-24,25و GHz 22-21,4 ال سيما يف النطاقي

واحتمال تعديل احلواشي والقرارات القائمة، وال سيما 
.GHz 31,3-31و MHz 6 520-6 440 يف النطاقي

البند 6.1: وضع إطار تنظيمي فيما خيص األنظمة الساتلية   
للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
ميكن أن تعمل يف النطاقات GHz 39,5-37,5 )فضاء - أرض( 

 GHz 50,2-47,2 فضاء - أرض( و( GHz 42,5-39,5 و
)أرض - فضاء( و GHz 51,1-50,4 )أرض - فضاء(.

   GHz 52,4-51,4 البند 9.1.9: إمكانية توزيع النطاق الرتددي
للخدمة الثابتة الساتلية )أرض - فضاء(.

ويبي الشكل 4 متثيل رسومي للنطاقات الرتددية املعنية.

وبالنسبة ألجهزة IMT-2020 )البند 13.1 من جدول األعمال(، 
جيب أن تأخذ القيود التنظيمية يف االعتبار العدد اهلائل هلذه 

األجهزة على املدى الطويل وليس جمرد العدد احملدود املتوقع 
كنشر أويل. ومن الواضح أن احلدود املتهاونة احملددة يف املؤمتر 

العاملي لالتصاالت الراديوية لعام WRC-19( 2019( ستخلق 
وضعاً تعجز أجهزة االستشعار عن جتاوزه على املدى الطويل.

ومثة بند آخر من جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2019 له تأثري حمتمل يف اخلدمات املنفعلة وهو 

البند 15.1 من جدول األعمال الذي يتعامل مع حتديد نطاقات 
 .GHz 450-275 اخلدمة املتنقلة الربية واخلدمات الثابتة يف النطاق

وعلى الرغم من أن جدول توزيعات الرتددات يف لوائح الراديو 
ليس موضوعاً ملا فوق الرتدد GHz 275، فهناك يف املدى 

GHz 450-275، بضعة نطاقات هامة لتطبيقات اخلدمة املنفعلة 

جرى حتديدها ومحايتها يف الرقم 565.5 من لوائح الراديو. 
لذلك جيب أن تظهر الدراسات توافق اخلدمات النشطة اجلديدة 

مع تشغيالت االستشعار عن بُعد املنفعل. 

القادمة قادرة على التمتع باملنافع “ جيب أن تظل األجيال 
االجتماعية واالقتصادية اليت 
جيلبها االستشعار عن بُعد 
يف جمال األرصاد اجلوية وعلم 
املناخ وإدارة األراضي واملياه 
والزراعة والتنبؤ بالكوارث 
الطبيعية والعديد من اجملاالت 
األخرى ذات االهتمام العام 
واخلاص.  
جوزيف اشباخر
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الخالصة

يُظهر الشكل 5 بيانياً األسباب األساسية للزيادة املتوقعة 
يف تداخل الرتدد الراديوي على االستشعار عن بُعد املنفعل. 

وال سبيل للتخفيف من حدة املشكلة إال بتحديد حدود مناسبة 
وقابلة للتطبيق يف لوائح الراديو وتوصيات قطاع االتصاالت 

الراديوية ضمن األنظمة النشطة اليت ميكن أن تؤثر على قياسات 
أجهزة االستشعار املنفعلة.

وجيب أن تظل األجيال القادمة قادرة على التمتع باملنافع 
االجتماعية واالقتصادية اليت جيلبها االستشعار عن بُعد يف جمال 

األرصاد اجلوية وعلم املناخ وإدارة األراضي واملياه والزراعة 
والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والعديد من اجملاالت األخرى ذات 

االهتمام العام واخلاص. ولكي يتحقق ذلك، حتتاج مجيع 
 اإلدارات إىل التصرف حبكمة برؤية طويلة األجل.

الشكل 4: نطاقات ترددية متعددة لخدمة استكشاف األرض الساتلية )EESS( )المنفعلة( التي يمكن أن تتأثر بالبث المفرط غير المطلوب من أنظمة 
الخدمة المتنقلة )IMT-2020/5G( )البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19(؛ و/أو أنظمة محطات المنصات عالية االرتفاع )HAPS( )البند 14.1 

من جدول األعمال(؛ و/أو أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية )FSS( المستقبلية )البندان 6.1 و9.1.9 من جدول األعمال(.
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الشكل 5 أسباب الزيادة في تداخل التردد الراديوي 
على االستشعار عن بُعد المنفعل

تطور األجهزة النشطة
متطلبات السوق املؤدية إىل

تزايد عدد التطبيقات التجارية

زيادة االحتياجات من الطيف اليت تغطي 
الطيف الراديوي املزدحم أصًال وكذلك 

الرتددات األعلى

البيئة التنظيمية
اجتاه إزالة القيود التنظيمية
بدافع من السوق التجاري

انتشار األجهزة غري املرخصة منخفضة 
التكلفة: صعوبة ضمان إنفاذ لوائح الراديو

يأيت تداخل الرتدد الراديوي من جتميع 
مصادر تداخل صغرية متعددة 

مزيد من 
التداخالت 

الراديوية الناجمة 
عن أجهزة 

استشعار فضائية
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المساهمة الهامة لالستشعار 
عن ُبعد المنفعل بالموجات 

الصغرية للتنبؤ العددي 
بالطقس وكيفية تعامل 

المؤتمر العالمي لالتصاالت 
 الراديوية لعام 2019

)WRC-19( مع تداخل 
الترددات الراديوية

ستيفن إنغليش
رئيس قسم استيعاب نظام األرض، المركز األوروبي 

)ECMWF( للتنبؤات بالطقس المتوسطة المدى

خطة التنمية املستدامة لعام 2030، اتفق باعتماد 
قادة العامل على ضرورة وجود إطار 

مؤشرات عاملي إلحراز تقدم حنو حتقيق 
17 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة و169 مقصداً مرتبطاً هبا. 

ويؤدي التنبؤ العددي بالطقس )NWP( دوراً أساسياً يف عالقته 
مبعظم أهداف التنمية املستدامة، مثل القضاء على اجلوع، 

واحلياة على الرب، واملدن واجملتمعات املستدامة، وما إىل ذلك. 
ويعد التنبؤ العددي بالطقس أحد أهم أركان حتقيق خفض 

كبري يف خماطر وقوع كوارث وخسائر تطال األرواح واألرزاق 
والصحة واألصول االقتصادية واملادية واالجتماعية والثقافية 

والبيئية لألشخاص ومصاحل األعمال واجملتمعات احمللية والبلدان 
كما حددها إطار سينداي لألمم املتحدة للحد من خماطر 

الكوارث. 

العددي بالطقس هذه، يعد “ بالنسبة لتطبيقات التنبؤ 
طيف الرتددات الراديوية حامساً 
لعمليات رصد الطقس الساتلية 
وكذلك لالتصاالت.  
ستيفن إنغليش
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االعتماد على عمليات رصد دقيقة 
للتنبؤ بالطقس

تعتمد أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية على التنبؤ العددي 
بالطقس، شأهنا يف ذلك شأن التنبؤات اجلوية اليومية. 

وبدوره يعتمد التنبؤ العددي بالطقس على عمليات رصد 
دقيقة. وميكنه حتليل أنظمة الطقس يف مرحلة مبكرة من 

التطور، وحىت التنبؤ بنشوئها، مقدماً حتذيراً مسبقاً ومتسعاً 
من الوقت الختاذ اإلجراءات الالزمة. ويتطلب حتقيق ذلك 
وجود نظام عاملي للرصد يشتمل على مكون فضائي كبري 

إلعداد تقدير للظروف املناخية السائدة على الصعيد العاملي. 
وميكن بعدئذ للنماذج الرياضية للغالف اجلوي واحمليطات 

التنبؤ بالطقس يف املستقبل.

وبالنسبة لتطبيقات التنبؤ العددي بالطقس هذه، يعد طيف 
الرتددات الراديوية حامساً لعمليات رصد الطقس الساتلية 

وكذلك لالتصاالت. وتدعو احلاجة إىل قياسات فائقة الدقة، 
فحىت األخطاء الصغرية يف عمليات الرصد هذه تقلل من 

فعالية التنبؤ العددي بالطقس. وباإلضافة إىل املسامهة اهلامة يف 
السالمة العامة، يساهم التنبؤ العددي بالطقس مسامهة هائلة 
يف االقتصاد يف جماالت ترتاوح بي الطريان والشحن وحركة 

املرور، والزراعة وإدارة استقرار الشبكة الكهربائية 
املتجددة. للطاقة 

وقد قدرت دراسة حديثة ملكتب األرصاد اجلوية يف اململكة 
املتحدة )خدمة الطقس الرمسية يف اململكة املتحدة( تقديراً 
كمياً )بأسعار عام 2010(، يستند إىل عدد من الدراسات 

االقتصـاديــة  الفوائــد االجتمـاعيــة  بـأن  املستـقلـة، ويفيـد 
ملعلومات التنبؤ بالطقس يف االحتاد األورويب تبلغ 61,4 مليار 

يورو سنوياً. 

معلومات عن نماذج التنبؤ العددي بالطقس

ُتدار مناذج التنبؤ العددي بالطقس )التنبؤ العددي بالطقس( يف 
العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل، باستخدام عمليات 

الرصد اجلوية اليت جيري ترحيلها كمدخالت من سواتل رصد 
األرض، واملسابري الراديوية، والطائرات وأنظمة الرصد األخرى 

)انظر الشكل 1(. تعترب بعض مناذج التنبؤ العددي بالطقس 
مناذج عاملية، بينما تغطي مناذج أخرى منطقة حملية مبزيد من 

التفصيل. 

وتستخدم العديد من عمليات الرصد الساتلية للتنبؤ العددي 
بالطقس تقنيات االستشعار املنفعل يف نطاقات الرتددات 

الراديوية، وبالتايل فهي تعتمد على توزيعات خدمة استكشاف 
األرض الساتلية )EESS(. وتتسم خصائص االمتصاص للغالف 
اجلوي بذروات االمتصاص النامجة عن الرني اجلزيئي لغازات 

الغالف اجلوي، وباستمرار خبار املاء وامتصاص السحب 
والتشتت الذي يتزايد بتزايد الرتدد.

وما دون GHz 10، يكاد يكون الغالف اجلوي شفافاً متاماً، حىت 
بوجود السحب. وتتأثر هذه الرتددات املنخفضة مباشرة بسطح 

الكوكب. وعند GHz 18، تكاد اخلصائص العازلة ملياه البحر 
جتعل ذلك البث مستقاًل عن درجة حرارة سطح البحر، لذلك 
يتحسس البث السطحي أساساً حبالة البحر واملوجات الصغرية. 
يف النطاق GHz 24-22، يوجد خط امتصاص ضعيف للماء، ومن 

خالل قياس هذا اخلط، حنصل على معلومات عن إمجايل خبار 
املاء يف العمود. وعند GHz 31، يتسىن احلصول على معلومات 

عن حمتوى املاء السائل من الغيوم. 
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 .GHz 60-50 ويوجد نطاق امتصاص قوي لألكسجي يف النطاق
وهذه ميزة طيفية الفتة للنظر، متكننا من احلصول على 

معلومات عن البنية ثالثية األبعاد لدرجات حرارة الغالف 
 GHz اجلوي بتأثري ضئيل جداً من السحب وخبار املاء. وما فوق
60، فإن أهم خصائص الطيف اليت تسرتعي االهتمام هي خط 

خبار املاء عند GHz 183 الذي يقدم معلومات عن البنية ثالثية 
األبعاد لبخار املاء. وتقدم الرتددات ما فوق GHz 200 معلومات 

مفصلة للغاية عن الغازات النثرية والغيوم اجلليدية.

وينشأ تردد مجيع هذه اخلصائص الطيفية من قواني الفيزياء 
ومن مث فهو يتحدد بالطبيعة، وهو أصل فريد تتعذر االستعاضة 

عنه بقياسات أخرى )انظر الشكل 2(. ويقدم كل نطاق يف 
خدمة استكشاف األرض الساتلية معلومات أساسية ألرقى تنبؤ 

معاصر بالطقس.

الشكل 1: يعالج المركز األوروبي للتنبؤات بالطقس المتوسطة المدى )ECMWF( البيانات على نحو اعتيادي من حوالي 
90 منتجاً للبيانات الساتلية كجزء من أنشطته التشغيلية اليومية في استيعاب ومراقبة البيانات. وتعاَلج وُتستخدم 40 مليون 

رصدة يوميًا؛ والغالبية العظمى منها هذه قياسات ساتلية، ولكن المركز األوروبي للتنبؤات بالطقس المتوسطة المدى 
يستفيد أيضًا من جميع عمليات الرصد المتاحة من مصادر غير ساتلية، بما في ذلك التقارير المستمدة من سطح األرض 

ومن الطائرات.
سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض

متجه احلركة
يف الغالف اجلوي

إشعاعات

سواتل تدور حول القطب

مقياس انتثار األوزون

GPS سواتل

Temp

حملل/رادار الرياح

مسابري هابطة من اجلو

PILOT

SYNOP - بر
METAR**

عوامات -
منجرفة راسية

طائرة

SYNOP* - سفينة

** تقرير الطقس االعتيادي لطريان األرصاد اجلوية *عمليات رصد إمجالية على سطح األرض

https://www.ecmwf.int/en/research/data-assimilation/observations :املصدر
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ووجدت تقييمات تأثري عمليات رصد الطقس أن عمليات 
الرصد باملوجات الصغرية هي يف الوقت احلاضر نظام الرصد 
الساتلي الرائد للتنبؤ العددي بالطقس على الصعيد العاملي، إذ 
تساهم بنحو 30 إىل 40% من التحسن اإلمجايل يف مهارة التنبؤ 

القصري املدى. أما تردي التنبؤات بدون عمليات رصد  
املوجات الصغرية فهو يعين خسارة متوسط مهارة التنبؤ حبوايل 

3-6 ساعات ملعظم املراكز. وبعبارة أخرى، ال ميكن إعطاء 

نفس املستوى من توجيهات التنبؤات إال بعد مرور 3 إىل 6 
ساعات مما هو عليه اليوم.

ويؤدي ذلك إىل ضياع ذي شأن يف وقت إصدار التحذيرات، 
يف حالة األحداث املناخية القاسية مثاًل، على مجيع أنظمة التنبؤ 

العددي بالطقس يف خمتلف بقاع املعمورة.

وبينت دراسة أجراها املركز األورويب للتنبؤات بالطقس 
املتوسطة املدى )ECMWF( أيضاً عجز نظام الرصد عن جتاوز 
العثرات جراء فقدان بيانات املوجات الصغرية. ويف الواقع، 

يكون الرتدي الناتج عن فقدان عمليات الرصد باملوجات حتت 
احلمراء فوق الطيفية، يف غياب عمليات رصد املوجات 

الصغرية، أكرب عدة مرات منه بوجود عمليات رصد املوجات 
الصغرية. وهذا السيناريو سيجعل العديد من األماكن غري 

مستعدة وغافلة عن خماطر طقسية دامهة.

الشكل 2: العتامة الجوية في مدى الترددات GHz 280-0، وتصوير الترددات 
المستخدمة في قنوات وحدة السبر المتقدمة بالموجات المكروية )AMSU-A، القنوات 

1-15، وAMSU-B القنوات 16-20(، وهي من أهم األدوات المستخدمة في التنبؤ 

العددي بالطقس، ما برحت تشغَّل باستمرار منذ عام 1998 على سلسلة من السواتل 
التشغيلية من جانب شركتي NOAA وEUMETSAT، فضاًل عن أدوات الجيل الجديد مثل 

MWTS-2 وMWHS-2 العائدة للصين، وMTVZA-GY العائدة لروسيا وATMS العائدة 

للواليات المتحدة األمريكية، من بين أدوات أخرى كثيرة.
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والتأثري اإلمجايل الذي يطرأ على أنظمة التنبؤ العددي بالطقس 
العاملية يظهر أيضاً يف أنظمة التنبؤ العددي بالطقس اإلقليمية. 
إذ بينت دراسة حديثة أجرهتا خدمة األرصاد اجلوية النروجيية 

تردياً كبرياً يف التنبؤات يف نظامها اإلقليمي دون بيانات 
املوجات الصغرية.

وجيب إيالء اهتمام خاص ملتطلبات التنبؤ بالطقس التشغيلي. 
بيد أن ملراقبة املناخ والتنبؤ به أيضاً متطلبات إضافية أخرى، 

وهي تعتمد بالقدر نفسه على عمليات رصد أجهزة االستشعار 
عن بُعد بواسطة املوجات الصغرية.

تداخل الترددات الراديوية والفقدان المحتمل 
للنطاق 

يشهد مستخدمو التنبؤ العددي بالطقس بالفعل دلياًل على 
 ،K و Xو C يف نطاقات ترددات )RFI( تداخل الرتددات الراديوية

وال سيما على أداة القياس الراديوي املتقدم املاسح باملوجات 
الصغرية AMSR2( 2( اليابانية. ومن شأن خسارة هذه النطاقات 

وغريها أن تؤثر سلباً على أنظمة اإلنذار بالطقس الوطنية 
وكذلك على قدرتنا على رصد تغري املناخ. 

الدور المهم للمؤتمر العالمي لالتصاالت 
الراديوية لعام WRC-19( 2019( في حماية 

نطاقات خدمة استكشاف األرض الساتلية 
)EESS( من التداخل

فيما يتعلق ببنود جدول األعمال اليت ستناقش يف املؤمتر العاملي 
القادم لالتصاالت الراديوية لعام 2019، جيب أن نشدد على 

أمهية ضمان محاية نطاقات خدمة استكشاف األرض الساتلية 
)املنفعلة( من خطر التداخل احملتمل من اإلرساالت غري املطلوبة 

 من اتصاالت IMT-2020/5G، وخاصة على النطاق املنفعل 
GHz 24، ومن اإلرساالت غري املطلوبة من األنظمة الساتلية 

 التجارية املستقبلية على نطاق االستشعار املنفعل عند 
 .GHz 60/50

ونظراً ألمهية التنبؤ بالطقس واملنافع االقتصادية واجملتمعية 
املرتبطة به، يتعي على املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

2019 حتديد حدود البث غري املطلوب املناسبة يف لوائح الراديو، 

وذلك للحفاظ على القياسات العاملية يف نطاقات االستشعار 
 املنفعل الفريدة هذه.

النطاقات وغريها أن تؤثر سلباً “ من شأن خسارة هذه 
على أنظمة اإلنذار بالطقس 
الوطنية وكذلك على قدرتنا 
على رصد تغري املناخ.  
ستيفن إنغليش
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معالم بارزة في تاريخ مجلة أخبار 
االتحاد الممتد لمائة وخمسين عامًا

تغّير اسم المجلة ليصبح 
“مجلة االتصاالت«

قّرر املؤمتر الدويل لإلبراق واملؤمتر الدويل 
لإلبراق الراديوي، يف عام 1932 
يف مدريد، دمج اتفاقية اإلبراق واتفاقية 
اإلبراق الراديوي يف اتفاقية واحدة هي 

االتفاقية الدولية لالتصاالت. ويف الوقت نفسه، اعُتمد اسم جديد يعرّب 
عن جممل مسؤوليات االحتاد وهو االحتاد الدويل لالتصاالت. وبدأ 
سريان االسم اجلديد يف 1 يناير 1934. وبالتزامن مع تغرّي اسم االحتاد، 
استعيض يف 1 يناير 1934 عن اسم اجمللة التلغرافية باسم 
جملة االتصاالت.

1934

صدور المجلة في ثالث لغات هي 
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية

عقب القرارات الصادرة عن املؤمتر 
الدويل لالتصاالت الذي ُعقد 

يف أتالنتيك سييت )1947( بشأن 
اللغات، بدأت جملة االتصاالت تصدر 

يف ثالث لغات )اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية( اعتباراً من 
يناير 1948. وكانت اللغات الثالث ُتطبع على الصفحة نفسها جنباً 

إىل جنب. وترّتب عن إصدار اجمللة يف نسقها اجلديد زيادة كبرية 
يف حجم العمل وتكلفة اإلنتاج.

1948

تخصيص طبعة خاصة لكل لغة 
من اللغات
يف يناير 1962، بدأت اجمللة تصدر 
يف ثالث طبعات منفصلة، واحدة لكّل 
من اللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، 
وذلك عوضاً عن شكلها القدمي الثالثي 

اللغات. ومن فرتة الستينات وصوالً إىل الثمانينات، ازداد استخدام اجمللة 
لنشر املعلومات عن االحتاد وعمله. ومشلت هذه االسرتاتيجية إرسال 
نسخ من اجمللة إىل األمم املتحدة ومجيع وكاالهتا املتخصصة وإىل مراكز 
املعلومات التابعة لألمم املتحدة يف شىت أحناء العامل، وإىل خرباء االحتاد 
املعنيي بالتعاون التقين يف امليدان. وإضافًة إىل ذلك، تزايد عدد هيئات 
الصحافة العامة والتقنية اليت تطلب احلصول على اجمللة.

1962

صدور العدد األول من 
“المجلة التلغرافية”

على إثر توقيع االتفاقية الدولية األوىل 
لإلبراق يف باريس، بتاريخ 17 مايو 

1865، اليت ُأسس مبوجبها االحتاد، قّرر 

املؤمتر الدويل الثاين لإلبراق، الذي ُعقد 
يف فيينا عام 1868، إنشاء أمانة دائمة لالحتاد يف برن بسويسرا. ومن 

بي املهام الست اليت ُأسندت إىل املكتب إصدار “جملة تلغرافية باللغة 
الفرنسية« )االتفاقية الدولية لإلبراق )فيينا، 1868(، املادة 61(. 

وهكذا، أقّرت الدول األعضاء إصدار اجمللة اليت شّكلت جزءاً مهماً 
من دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف نشر املعلومات منذ حلظة إنشاء 

األمانة. وصدر العدد األول من “اجمللة التلغرافية” يف 25 نوفمرب 1869

1869

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
19

59



أخذت أخبار االحتاد شكل جملة

1996

تحتفل مجلة أخبار االتحاد 
بالذكرى السنوية

الخمسين بعد المائة 
لتأسيسها 
2019–1869

2019

صدور مجلة أخبار االتحاد 
في ست لغات

منذ يوليو 2009، تُنشر جملة أخبار 
االحتاد يف مجيع لغات االحتاد الرمسية 
الست )العربية والصينية واإلنكليزية 

واإلسبانية والفرنسية والروسية( وما زالت 
توّفر تغطية واسعة النطاق ألنشطة االحتاد وأحداثه اليت ترسم مالمح 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل.

2009

تحول المجلة إلى نشرة إخبارية
يف 1 يناير 1994، استعيض عن جملة 

االتصاالت مبا مسي “النشرة اإلخبارية 
لالحتاد الدويل لالتصاالت”. فتغرّيت 
طريقة العرض وجرى حتديثها، وتبّدلت 

وترية إنتاج النشرة لتصل إىل عشر مرات 
يف السنة. وأُعلن أن اجمللة/النشرة اإلخبارية 

بشكلها اجلديد سوف “ترّكز على أنشطة االحتاد، والقضايا اهلامة، 
والنتائج العملية احملققة.” وأخذ املطبوع حبلته اجلديدة يتضمن وجهات 

نظر، وإن كانت يف كثري من األحيان متباينة، بغية عدم االكتفاء بتزويد 
القراء مبعلومات أساسية عن أنشطة االحتاد، وإمنا اطالعهم أيضاً على 
“اجلوانب اخلفية واألسباب واحليثيات”. ويف عام 1996، اختذت جملة 

أخبار االحتاد شكل جملة.

1994

تحّول مجلة أخبار االتحاد إلى 
مجلة رقمية بالكامل
يف عام 2016، أصبحت جملة أخبار 
االحتاد جملة رقمية بالكامل وهلا بوابة 
إلكرتونية جديدة. وأصبحت األعداد 
الرقمية اليت تصدر طوال السنة لتسلط 
الضوء على األحداث واملواضيع الرئيسية 

املتعلقة باالحتاد تُوزع اآلن عن طريق الرسالة اإلخبارية املرسلة بالربيد 
اإللكرتوين. ويف عام 2016 أيضاً، بعد مهمة شاقة وطويلة، قامت دائرة 
املكتبة واحملفوظات يف االحتاد بإتاحة جمموعة تارخيية مرقمنة جمللة أخبار 
االحتاد على اإلنرتنت، لألعوام 1869-2015. وميكن إجراء البحث 
يف اجملموعة الكاملة، وميكنك أيضاً استكشاف املعلومات بشأن تنمية 
قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة االحتاد، 
على مر السنوات. طالع جمالت االحتاد على مر الزمان 
يف األعوام 2015-1869.

2016

نسخة إلكترونية ومشتركون 
يدفعون رسومًا
يف إطار االستجابة لدراسة أظهرت أن 
هناك حاجة إىل نشر املعلومات عن 
أنشطة االحتاد بالوسائل اإللكرتونية، 
صدرت النسخة اإللكرتونية األوىل جمللة 
أخبار االحتاد على املوقع اإللكرتوين 

لالحتاد يف منتصف عام 1999. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، بدأت جملة 
أخبار االحتاد تصدر يف نسخة رقمية وورقية على حد سواء. 
ويف الفرتة 2003-2006، شهد موقع جملة أخبار االحتاد إقباالً شديداً بّينه 
متوسط عدد الزيارات يف الشهر فكان من بي مواقع االحتاد الثالثة 
األكثر استقطاباً للزائرين. ومنذ عام 1999، أصبحت النسخة املطبوعة 
مقابل رسوم بالنسبة إىل غري األعضاء يف االحتاد. وكان املشرتكون، الذين 
يدفعون الرسوم، يسددون مبلغ 100 فرنك سويسري سنوياً، ومن بي 
املشرتكي عدد من متاجر بيع الكتب وشركات القطاع اخلاص.

1999
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