
 المحاضرة التاسعة    
  العلوي الرصد هجزةةاأل 

 واالغراض الجوي التنبؤ ألغراض االرض سطح عمى عمميا تركز ذكرىا سبق التي االجيزة
 المناخ عناصر تعرف يتم مالم ودقيقاًً كاملًً يكون ال العمل ىذا ومثل . خاص بوجو الزراعية
 وطبيعة العناصر ىذه لمعرفة االنسان حاجة تزايدت وقد الجوية الطبقات وعب عالية وتغيراتيا
 : ىي اسباب لعدة وذلك تغيرىا
 ينعكس وان البد فيو تغير فأي عمييا نعيش التي االرض من جزء الغازي الغلف ان  .1

  .نفسو االنسان عمى ومن االرض سطح عمى اخرى او بطريقة
  . وسلمتيا الجوية الملحة أىمية .2
  .وتطوره العممي البحث أغراض .3
  .الخارجي الفضاء استكشاف تطوير .4

 من بمراحل العموي الرصد عمميات في وتغيراتيا المناخ عناصر لتعرف الوسائل استخدام مر لقد
 في Kite الورقية الطائرة عبر األول االستخدام كان فقد الصناعية اإلنسان تطورات مع التطور
 متن عمى والمرطاب والبارومتر الحرارة محارير توضع كانت حيث عشر السابع القرن منتصف
 ثلثة تتعدى ال ارتفاعات إلى والرطوبة الجوي والضغط الحرارة درجات لتقييس ورق من طائرة

 ألول حمق والذي الييدروجين أو باليميوم ممئيا بعد البالونات استخدام ذك تبع ثم .()كيمومترات
 الوسائل في الكبير الحدث وكان .() 1783 عام وبارومترات محارير من لمقياس أجيزة حاملًً مرة

 1938 عام (Radiosend)الراديوسند استخدام ىو والرطوبة والضغط الحرارة لقياس واألجيزة
 ذلك بعد وتبعو ()كيمومترات 30 غمى تصل ارتفاعات إلى العناصر ىذه قياس مكنت والذي

 أو واألقمار الصواريخ استخدام تله ثم الثانية الكونية الحرب  بعد (Radar)الرادار استخدام
 في التوابع أو الصناعات في مستمراًً التطور يزال وال الخمسينات نياية منذ (satellites) التوابع

 الرادار جانب إلى تشكل أخذت التي المناخية لألغراض واستخداميا التوابع منظومات
 .الجوية لألنواء الرئيسية األجيزة والراديوسوند

 طرائق  بثلث المتطورة األجيزة من األنواع ىذا من واالحصاءات المعمومات عمى الحصول يتم
  :يأتي وكما
 (optically) بصريا •
 الجوي الرصد يستخدمو الذي(Theodolite) يستخدمو الذي الثيدواليت طريق عن ذلك ويتم

 جياز وبخاصة الرصد أجيزة لمتابعة أو الغيوم عمى لمتعرف سواء (angles)والزوايا لتحديد
 الغلف في مواقعيا ومعرفة القراءات لتعديل ضرورية تعد التي ومساراتو ارتفاعو لتحديد الراديوند
 .الغازي



 من (Reflection) انعكاس طريق عن أو الكيرومغناطيسية لألمواج العاكسة باألجسام التحسس
 والغيوم الطائرات الراديوسند أجيزة تحمل التي كالبالونات الغازي الغلف في (targets) األجسام
 والرياح والمطر والثمج والبرد البرد وحبات (Metal chaff)المعدني والغبار القذائف ودخان
 مقدار عمى يعتمد الردار وعمل (Radar)الردار ىو الميمة بيذه يقوم الذي والجياز ونحوىا،
 إلى اإلشارة من البد ولكن لممتخصص نتركو ذلك مثل في والخوص أجميا من صمم الذي التقنية

 مصطمح والردار ممم 0.2 من أقل قطر إلى المطر كحبات االجسام كشف من يتمكن الردار أن
 العممية الحقيقة  عمى بنى والذي ( (Radar detecting and rangingالمدى كشاف عن يعبر
 وقوة الكيرومغناطيسية الموجات عمى (scatted)ويبعثر (Rifled)يعكس جسم كل بأن

 الردار شاشة عمى وتظير الموجو وطول الجسم حجم بين التناسب عمى تعتمد والتبعثر االنعكاس
 . الراصد يتبعو الذي الجسم ذلك صورة
 إلى المركز يشير حيث .الرادارية لمشاشة الثلث الدوائر ضمن المرصود الجسم موقع ويكون
 إلى األخيرتان الدائرتان وتشير االتجاه درجات غمى الخارجية الدائرة تشير بينما الرادار موقع

 بحري ميل 50,100وىي الرادار موقع عن المسافة
(Nautical mile) التوالي عمى.  

 بعض في الحديثة التطورات فإن اتجاىو ودرجة الجسم موقع تحديد في األىمية ىذه عن وفضلًا
  (Doppler Radar) نوع خاصة الردار أجيزة
 وىذا العاكس باالتجاه أو الرادار موقع باتجاه اليدف (Speed)سرعة قياس في القدرة اعطتو
 التورنادور عواصف إلى وتطورىا (Thunder Storms)الرعدية العواصف متابعة من مكن

(Tomatoes) العواصف ىذه مواقع تحديد الرادرات من النوع ىذا يستطيع حيث المدمرة 
  .تمحقو الذي لمدمار كاملًً تسجيلًً وحتى  واتجاىيا

  :(Trashing) البث تسمم •
 خفيف صندوق من الجياز ىذا ويتكون (Radiosonde)الدارديوسند جياز يرسمو الذي 
 ىذا ويطمق والرطوبة والحرارة الضغط تحسس وجياز لمبث راديو عمى بداخمو يحتوي الوزن
 و  80.000 بين االرتفاع من يمكنو الذي الييدروجين بغاز يمل بالون بواسطة الجياز

 بواسطة صعوده منطقة إلى الجياز ويعود البالون ينفجر أن قبل قدماًً 100.000
 إلى تبث قد التي والرطوبة والضغط الحرارة عن احصاءات الجياز ىذا ويوفر (البرشوت)المظمة
 الجياز عودة لحين االحصاءات تسجيل أو الدريوسند جياز منيا أطمق التي األرضية المحطة

 عمى الرياح سرعة لتسجيل الرادار طريق عن الجياز متابعة ويمكن .األرض إلى أخرى مرة
  .وىبوطو ارتفاعو أثناء الدارديوسند  جياز يوفرىا التي مختمفة ارتفاعات



 لألنواء واحدة محطة في تجتمع قد أو مفرودة بصورة تستخدم أن يمكن الثلث الطرائق ىذه إن
 (Satellites) والتوابع األقمار منظومة جميعاًً منظومة جميعاًً عمميا عن يعوض قد أو  الجوية

 1957 عام كان المناخي العممي البحث لغرض أطمق صناعي قمر أول أن سابقاًً ذكرنا وكما .
 من النوع ىذا مثل في كبيراًً تطوراًً والعربي واألوربي والروسي األمريكي العالم شيد ذك بعد ومن

 االنواء عمم لخدمة التوابع دخول إن .ودقيقة مفصمة مناخية دارسة الغازي الغلف لدراسة التوابع
 بل فقط الجو لعناصر واالحصاءات المعمومات نوعية عمى فقط يقتصر لم المناخ وعمم الجوية
 في المدروسة المنطقة مساحة توسع أدق يعتبر أو المساخة، وحدة عمى شموليتيا أيضاًً شمل

 من وقسم والجنوبية الشمالية أمريكيا قارات عن المعمومات من فيض تسجيل يمكن بحيث الغلف
  . ميل 22000 تصل ارتفاعات واحدوعمى وقت في أوربا

 وتحمييا الرئيس المركز قبل من التوابع أو األقمار تبثيا التي المعمومات تسمم باإلمكان وأصبح
 اآلليًالكومبيوترًأو كالحاسب متطورة أجيزة طريق وعن األخرى الجوبة األنواء المركز إلى وبثيا

 الجوي بئالمتن أو الراصد يمكن بحيث دقيق بشكل واإلحصاءات المعمومات وتطورات .الفاكسميل
 الرطوبة والضغط واألمطار واالعاصير والغيوم الرياح عن مفصمة معمومات عمى الحصول
 بغداد في الجوية األنواء مركز أن إليو اإلشارة تجدر ومما المعالم واضحة بصورة وغيرىا والتموث

 عن مصورة دقيقة عربساتًمعمومات العربي الصناعي القمر عبر يتسمم الي العالية المراكز أحد
  .والعالمية العربية بالمنطقة العلقة ذات الجو عناصر

 


