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   اإلطار العام

  الفصل األول 
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  المقدمة 

         

منذ والدة الخليقة كان لدى اإلنسان الحاجة إلى استكشاف ما يحيط به. فتارًة كان يسكن        

الجبال حيث المرتفعات والصخور الشاهقة وتارًة إلى األودية الفسيحة للبحث عن الحيوانات وسبل 

  الحياة.

كانت سبل االستشعار محدودة وقليلة بل أنها كانت ال تقتصر إال على بعض وفي ذلك العصر 

  الحواس كالنظر والشم والسمع وغيرها.

ومع مرور الوقت أصبح لدى اإلنسان حاجة إلى التطور في هذا المجال من أجل استمرار سبل 

ئه العيش من مسكن ومأوى يقي من ظروف الجو وحيثياته، وقد خمن اإلنسان بفكره وذكا

االستفادة من المعلومات والحقائق المنتقاة نحو الوصول إلى هدفه النهائي، فقد كان يتسلق 

 الجبال والمناطق العالية لكي تغدو الرؤية لديه من مجال أوسع ولكن الرؤيا كانت أقل وضوحًا،

 وفي ظل هذا التقدم أصبح اإلنسان يهتم بالعلوم التي تجعله مطلعًا أكثر على ما يجري على

كوكب االرض بأقل التكاليف وتوفير الجهد ، فلذلك أصبح يهتم بعلوم مراقبة األرض من الفضاء 

الخارجي فقد مر هذا العلم بعدة مراحل من خالل تطوير المركبات الفضائية ومنها إلى أن وصل 

ولدراسة المناخ  تصاالتاالإلى تصنيع األقمار الصناعية ذات االستخدامات المختلفة ومنها 

ستشعار عن بعد وهو علم يختص تحديد المواقع وأخيرًا لمراقبة األرض فقد أوجد علم اإلول

بالحصول على معلومات حول خصائص الظواهر بدون مالمستها عن طريق الصور الفضائية 

  .نا في أقل التكاليف وتوفير الوقتوذلك للمساعدة في إيجاد الحلول المختلفة التي تواجه

ستشعار عن بعد في رصد الكوارث والتعرف على بعض ببيان دور اإل ومسأق وفي هذه الدراسة 

تفاصيلها وربط العالقة بينهم وٕاظهار بعض التوصيات ولعل هذه الدراسة تسهم في االفادة من 

  الناحية العلمية وتعتبر مرجعًا من مراجع الكوارث واالستشعار عن بعد.

  

  الباحث
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  الدراسة:أهمية 

  

ستشعار عن بعد في رصد الكوارث ة لهذه الدراسة الى بيان دور اإلهمية الرئيسيتنبع األ

وأيضا ألن البحث حسب علم من خالل معرفة مساهمته في رصد إعصار ساندي، 

ن األبحاث القليلة الموجودة في األردن في مجال الكوارث وكذلك يهدف الى م الباحث

فد الدولة والمجتمع بأهمية تسليط الضوء على تقنيات اإلستشعار عن بعد للعمل عليها ور 

شمل عن ذلك. ونظرًا لذلك تعود أوسع و أهذه التقنيات في رصد الكوارث لعمل دراسات 

  يلي:أهمية الدراسة إلى ما 

  

 الكوارث.بيان دور اإلستشعار عن بعد في رصد  )١

المساعدة من خالل هذه الدراسة على وضع بعض الحلول التي تساعد في التقليل  )٢

 . الباحثعاصير التي طرحها وخاصة كوارث األ من آثار الكوارث

 ستفادةباإلالمساهمة في مساعدة القائمين على العمل في مجال اإلستشعار عن بعد  )٣

 الدراسة.من هذه 

فتح المجال أمام باحثين آخرين إلجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة أو بما ينتج  )٤

 توصيات.عنها من 

 طالعضاإلاإلستشعار عن بعد من خالل تسعى هذه الدراسة الى معرفة أهمية  )٥

 عليها.

كما وتنبثق هذه الدراسة حسب علم الباحث بأنها من الدراسات القليلة التي أجريت  )٦

 الكوارث.في األردن حول دور اإلستشعار عن بعد في رصد 

عاصير الخروج بالتوصيات المناسبة للمساعدة في رصد الكوارث وخاصة األ )٧

 . دبعباستخدام االستشعار عن 
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  الدراسة:أهداف 

  

تقنيات اإلستشعار  باستخدامتهدف هذه الدراسة إلى التعرف الى رصد الكوارث الطبيعية 

عن بعد وتطبيقاتها والتعرف على الدور الفعال لهذه التقنيات في تحديد ورصد كوارث 

 إتخاذ اإلحتياطاتعصار ساندي والتنبؤ من أجل إعاصير وبشكل خاص كارثة األ

لمحاولة تفاديها أو التقليل من الخسائر التابعة لها وكيفية ترسيخ هذه التقنيات الالزمة 

 وبناءً  الحياة،نذار مبكر يساهم في المحافظة على األرواح والممتلكات واستمرار إكنظام 

  يلي:هداف للدراسة بما على ما سبق نلخص األ

  

الع عليها طضستشعار عن بعد من خالل اإلالتعرف على تقنية اإل إلىتهدف  )١

  عنها.ومعرفة معلومات موسعة 

عاصير لى كوارث األإالى محاولة التنبؤ بحركة الكارثة بالنسبة  يضاً أوتهدف  )٢

  الفضائية.ستشعار عن بعد والصور عن طريق اإل

ستشعار عن بعد ومدى مساهمته لى معرفة نوع العالقة بين اإلإ يضاً أوتهدف  )٣

ستشعار ثر اإلأعاصير وكيف ة األثار الكوارث المختلفة وخاصآبالتخفيف من 

  عصار.عصار ساندي ومعرفة مسار اإلإثر كارثة أعن بعد في تخفيف 

أسلوب البحث العلمي لدراسة ما تسهم به أنظمة  استخداموتهدف أيضًا إلى  )٤

اإلستشعار عن بعد في رصد الكوارث والعمل على تخفيف نسبة اآلثار الناجمة 

  الطبيعية.عن الكوارث 

عصار إو تشخيصية لكيفية مراقبة أضافة علمية إالبحث ليكون ويهدف هذا  )٥

 ستشعار عن بعد بكل مراحلها.ساندي عن طريق اإل
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  دراسةمشكلة ال

  

لى إلى بيان طبيعة دور اإلستشعار عن بعد في رصد الكوارث للوصول إتنبع مشكلة هذه الدراسة 

ن آثارها باستخدام الصور حلول عملية وتوصيات بكيفية تنبؤ ورصد الكوارث للتخفيف م

سئلة ألى مشكلة الدراسة يمكن صياغة إ الفضائية وكيفية مساهمتها في حل هذه المشكلة واستناداً 

  كالتالي:الدراسة 

  حركتها؟هل يسهم االستشعار عن بعد في رصد الكوارث والتنبؤ بها ومراقبة  )١

  ساندي؟ ته بإعصارومساهمعاصير ما مدى مساهمة اإلستشعار عن بعد في رصد األ )٢

  عاصير؟ساسي في مرحلة ما قبل الكارثة في األأستشعار عن بعد جزء هل يعتبر اإل )٣

  

  الدراسة:تساؤالت 

التي وضعها الباحث لكي تسهم في بيان مشكلة البحث بشكل أفضل وذلك من  التساؤالتوهي 

  حث.أشمل عن أهمية وأهداف الب ستفساراوهي تمثل  الحقًا،جابة عنها أجل اإل

  األول:التساؤل 

  هل يمكن من خالل االستشعار عن بعد رصد / والتنبؤ بالكوارث الطبيعية؟

  الثاني:التساؤل 

  بعد؟من خالل االستشعار عن  باإلعصارهل يمكن التنبؤ 

  الثالث:التساؤل 

 هل يمكن من خالل االستشعار عن بعد التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وخاصة االعاصير؟
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  الدراسة:جية منه

من المعلومات والمراجع  هج الوصفي التحليلي في االستفادةعلى المنسأعتمد في هذه الدراسة 

لكترونية المختصة التي تناولت وحللت الموضوع من زواياه المختلفة في تحليل والمواقع اإل

ن كيفية وتحديد المشكلة البحثية وهي تعريف كامل وشامل عن كيفية رصد الكوارث الطبيعية وع

ستشعار في رصد هذه الكارثة رصد اعصار ساندي باالستشعار عن بعد وكيف ساهم اإل

ثارها.آوالتخفيف من   

  

  الدراسة:محددات 

إقتصار الدراسة على الدور النظري لإلستشعار عن بعد إلعصار ساندي وهذا يحد من تعميم  )١

 الكوارث.نتائجها على باقي 

باحثين األجانب في دور اإلستشعار عن بعد في عدم الوصول إلى أصحاب العالقة وال )٢

 بالمواد النظرية دون المقابالت الشخصية لهم. واالكتفاءإعصار ساندي 

 عدم توفر الوقت الكافي إلتاحة المجال أمام الباحثين للبحث في الموضوع المذكور أعاله. )٣

عد حسب علم ستشعار عن بقلة المراجع والدراسات العربية في رصد الكوارث عن طريق اإل )٤

 الباحثين.

عدم القدرة على تطبيق البحث على المجتمع المحلي بسبب عدم توفر القدرات المادية  )٥

 والتكنولوجية.
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  جرائية:اإلالتعريفات والمصطلحات 

  

هو علم وفن وتقنية للحصول على قياسات جسم معين أو ظاهرة  بعد:اإلستشعار عن  )١

  ).٢٠٠٣الداغستاني،(معها. اشر جراء تماس مبإطبيعية عن بعد وبدون 

و متوقع يؤثر بشكل كبير على أنسان مفاجئ و من صنع اإلأهي حدث طبيعي  الكارثة: )٢

صابات مما يترتب على المجتمعات مجريات الحياة الطبيعية ويخلف عدد من الوفيات واإل

لحنيطي ا(خارجية. و بمساعدات ألمجابهتها بقدراتها الذاتية  ستثنائيةاجراءات إن تتخذ أ

  ).٢٠٠٩وآخرون،

ال إو منع وقوعها أحداثها إالكارثة التي ال يد للعنصر البشري في  هيالطبيعية: الكارثة  )٣

حداث مناخية وجيولوجية أفي نطاق ضيق وهي مفاجئة وسريعة التأثير وناتجة عن 

  ).٢٠٠٩الحنيطي وآخرون ،(وبيئية. 

التعامل مع الكارثة لتحسين إجراءات دارة مشاركة الجهات المعنية بإتعني  إدارة الكوارث: )٤

المتعلقة بالوقاية منها واإلستعداد لها باإلعداد ووضع الخطط الكفيلة لمواجهتها للتخفيف 

  ).٢٠٠٩الحنيطي وآخرون ،(عنها. من االثار الناتجة 

هي عاصفة قادمة من البحار والمحيطات مصحوبة برياح شديدة وأمطار  األعاصير: )٥

ضرار في المباني ووسائل النقل ألى حدوث إالساحلية مؤدية غزيرة تضرب المناطق 

 ).٢٠٠٩اليونيسكو ،(والغابات. 
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  اإلطار النظري

  الفصل الثاني
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  المبحث األول

  عن بعد االستشعار

  

  بعد:ستشعار عن نبذة تاريخية عن علم اإل

  

ومازال يتطور وتزداد  هذا،لى يومنا إ هستشعار عن بعد مثل العلوم األخرى بمراحل تطور علم اإل

  مخرجاته.أهميته مع زيادة إمكانياته وسهولة الحصول على المعلومات من 

ولكن أخذت أول  م،١٨٣٩آلة التصوير عام  ختراعاحيث انطلق علم االستشعار عن بعد من 

ثم أخذت صورة لمدينة  فرنسية.متر لقرية   ٨٠  م على ارتفاع١٨٥٨صورة من الجو عام 

وبعدها أخذت صورة ألغراض األحوال  متر.  ٣٦٠م من منطاد على ارتفاع ١٨٦٠وسطن عام ب

م الذي ١٩٠٣الطائرة عام  (رايت)ثم جاء اختراع األخوين  م.١٨٨٢الجوية من طائرة ورقية عام 

وفي عام  إيطالية.م لمدينة ١٩٠٩عام  ةثم أخذت صور  التصوير،ساهم بدوره في تطور طرق 

 البريطاني.جهاز خاص بالطائرات قام بتصميمه ضابط من سالح الجو م تم تصنيع ١٩١٥

وقد ساعد ذلك  األولى.ولكن تفسير الصورة الجوية بدأ بمعناه الحقيقي خالل الحرب العالمية 

م في ١٩٢٠واستخدمت الصورة الجوية عام  م.١٩١٥على ظهور أجهزة الرؤية المجسمة عام 

م عل الحصول على صور ١٩٣٤طور علم العدسات عام ثم ساعد ت النفط.عمليات التنقيب عن 

 الثانية،واستمر استخدام الصور في عمليات التجسس في الحرب العالمية  صغيرة.جوية بمقاييس 

  وحصرها.وذلك لتحديد األهداف العسكرية وتقدير الخسائر 

أي خبرة في تفسير وعندما دخلت الواليات المتحدة االمريكية الحرب العالمية الثانية لم تكن لديها 

فتم إنشاء مدرسة تحليل الصور الجوية التابعة لسالح البحرية األمريكية عام  الجوية،الصور 

ثم  الحرب.التي خرجت اآلالف من المحللين والمتخصصين في هذا المجال بعد نهاية  م،١٩٤٢

موضوع  نتشار األكاديمي حتى بلغ عدد المعاهد والجامعات التي تدرستوالت المعاهد واإل

  األمريكية.مركزًا أكاديميًا في الواليات المتحدة  ١٣م حوالي ١٩٤٦التصوير الجوي عام 
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أما استخدام الصور الجوية في المناطق الغربية فكان من خالل الحرب العالمية األولى بواسطة 

حتالل اإلسرائيلي في وبعد اإل مصر،الغرب وذلك بتصوير مناطق السويس وبعض مناطق 

ولكن كان معظمها  أخرى،ة واكتشاف النفط ظهر التصوير الجوي في المنطقة مرة المنطق

  قتصادية.اإلمقتصرًا على األغراض العسكرية والعمليات 

تصاالت باألقمار الصناعية حيث أطلقت الواليات المتحدة ومع بداية عصر الفضاء واإل

وفي  متر،كيلو  ١٢٠تفاع ستكشاف الفضائي على ار م لغرض اإل١٩٤٦األمريكية صاروخًا عام 

تحاد السوفيتي القمر الصناعي األول. وبعدها أطلقت أمريكا أول قمر م أطلق اإل١٩٥٧عام 

م إطالق المركبة ١٩٦٥وتوالت اإلنجازات حتى تم في عام  م.١٩٥٨صناعي لها في عام 

ام )، ثم استمر التصوير الفضائي في سلسلة رحالت (أبولو) التي بدأت ع٣المأهولة (جيمي

) ١-Landsat/١-ERTASم  ووضع القمر الصناعي األمريكي (١٩٧٢م وانتهت عام ١٩٦٨

) برنامج المعمل الفضائي الذي استمر ثمانية أشهر ما بين  ٣، وتبع برنامجي (ابولو وجيمي

م تم من خاللها إرسال ثالث رحالت مأهولة ، ومن أهم المجاالت التي استفاد ١٩٧٤م ١٩٧٣

فضائي : الزراعة ، الغابات ، الجغرافيا ، دراسة البحار والمحيطات ، من تجارب المعمل ال

االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج التلوث ، استخدام االراضي ، الطقس والمناخ .(

،٢٠٠٨(.  

  

  وتعريف االستشعار عن بعد: ماهية

كلها  ،بعدأو الكشف عن بعد أو االكتشافات عن  ” Remote Sensing ”االستشعار عن بعد

عبارات تطلق على العلم والتقنية التي تجمع المعطيات والمعلومات المأخوذة عن بعد وتفسيرها 

دون  بعيدة،، للنظر والدراسة لظواهر أو ألهداف معينة من مسافات طرق متعددة باستخدام

ويكون ذلك تحت ظروف ال  مالمستها،قتراب من هذه الظواهر أو االهداف أو لى اإلإالحاجة 

  .أو ليالً  ليها سواء كان ذلك نهاراً إن تصل أكن للعين البشرية يم

أجهزة  باستخدام، ستشعار عن بعدنسان من وسائل اإلتعد حواس البصر والسمع والشم في اإل

وال تستطيع  مصدرها.طبيعية تتلقى الموجات الضوئية أو الصوتية أو جزيئات مواد كيماوية من 

طوال معينة تنعكس من هذه أعند وجود موجات ضوئية في  شياء إالنسان أن ترى األعين اإل
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التي تدخل في نطاق  الضوئية،جسام ذاتها مشعة في المجاالت صبحت هذه األأ، أو إذا جساماأل

  البشرية.قدرات حساسية العين 

ستشعار عن بعد هو تمكين الهيئات المسؤولة عن التخطيط في دولة ما من ول لإلالهدف األ

ساليب قل تكلفة من األأدق و أسرع و أ، فهي وسيلة الطبيعية واستخدامها بشكل فعالا دارة مواردهإ

ستشعار عن بعد يمكن من جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها ، فاإل التقليدية المعتمدة حالياً 

قمار عداد ملفات للصور كصور األإوتقديم الخدمات لمستخدم هذه المعلومات ، بما في ذلك 

مثل للموارد ستخدام األ، والصور الجوية وتقديم المساعدات الممكنة لإلفةالصناعية المختل

قمار الصناعية هي أكثر التطبيقات تصاالت الفضائية عن طريق األذا كانت اإلإ ، و قتصاديةاإل

كبر التطبيقات وعدًا، وأحفلها أستشعار عن بعد هو ، فإن اإلرض الواقعأعلى  نجازاً إالفضائية 

  .لبشريةلمستقبل ا باآلمال

رضية التي لى الفضاء أن يطل على الكرة األإنسان قد استطاع عن طريق الخروج ذا كان اإلإ و 

 وجغرافيتها، وأبعادها، وتضاريسهالسطحها ماليين السنين، وأن يتفرس مالمحها  عاش مالصقاً 

من  نسانقل من تمكين اإلأستشعار عن بعد ليس فإن ما تعد به تقنيات اإل ومحيطاتها،قاراتها 

وليعيد تشكيلة ليناسب  الكامنة،ليبحث فيه عن الثروات  الكوكب،أن يتحسس سطح هذا 

  ).٢٠٠٦عاشور،(احتياجاته. 

  

  :ستشعار عن بعدتعريف اإل

  أهمها:ستشعار عن بعد يمكن عرض هناك تعريفات عديدة لإل

، ما شيءيقصد باإلستشعار عن بعد مجموع العمليات التي تسمح بالحصول على معلومات عن 

  المعلومات.لتقاط هذه إتصال مباشر بينه وبين جهاز إدون أن يكون هناك 

ستشعار عن بعد هو ذلك العلم الذي يستخدم خواص الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة أو فاإل

  عليها.التعرف  والمحيطات فيرضية أو من الجو أو من مياه البحار شياء األالمنبعثة من األ

و أقمار أ طائرات،من  الوسائل،مجموعة  أنه:ستشعار عن بعد على لى اإلإيمكن النظر 

، ومجموعة برامج معالجة ستقبالومحطات اإل البيانات، لتقاطإوأجهزة  بالونات، وأصناعية، 

  الطيفية.البيانات المستقبلة التي تسمح بفهم المواد والظواهر عن طريق خواصها 
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 لألشياءعلى بيانات االنعكاس والسلوك الطيفي  هو علم يمكن من الحصول بعد:ستشعار عن اإل

  واالستقراء.خالل عمليات المعالجة  معلومات منالتي يمكن أن تتحول الى 

ستشعار عن بعد تستعمل لتعني مجموعة المعطيات التي نحصل عليها من مسافة إذن فعبارة اإل

المظهر الذي ندرسه أو  المادة،شعاع الكهرومغناطيسي مع معينة ناتجة عن تفاعل طاقة اإل

  بعد.والمقاس بإحدى وسائل أجهزة االستشعار عن 

/ فما تتضمنه  التعقيد أحيانافإنها على درجة كبيرة من  –كانت شمولية  وٕان- إن هذه التعريفات 

، يجعل استعمال عبارة جهزةرضية التي ليست على بعد كبير من األدراسة المواد والثروات األ

خرى المخالفة للطاقة ن الوسائط األأ، كما يعتقد البعض ل أحياناً "عن بعد" موضعًا للتساؤ 

  .)٢٠٠٦(عاشور ، التعريفات.يجب أن تكون مشمولة بهذه  ،مثالً شعاعية كالصوت اإل

  

    

  )١- ٢الشكل (

  صورة تبين اإلستشعار عن بعد الفضائي 
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  بعد:ستشعار عن تقنيات اإل

لتسجيل  Sensors المستشعرات،اع متعددة من نو أستشعار عن بعد على حمل تعتمد تقنيات اإل

على مفهوم أن كل جسم يشع ويعكس مدى من الطاقة  بناءً  وقياسها،الظواهر المراد دراستها 

 Spectralتسمى " بصمات طيفية "  متميزة،في مجموعات  الكهرومغناطيسية تكون غالباً 

Signature،  للجسم.توضح معلومات عن خاصية معينة  

أن يبث من خالل الجسم أو يمتص بواسطة الجسم أو يشتت بواسطة  لإلشعاعيمكن  فإنه عموماً 

أي يكون الجسم في هذه  تغيير،شعاع دون ، ويعني بذلك عودة اإلشعاعالجسم أو قد ينعكس اإل

  المرآة.الحالة مثل 

على  حد هذه التفاعالت السابقة طول الموجة لكل مادة التي تعتمد أساساً أختيار إويحدد 

وجدير  بعد.ستشعار عن ائص سطحها وجزيئات بنيتها وهذه هي قواعد القياس بواسطة اإلخص

، والمؤثرة في اختيار النطاقات بعض المميزات الخاصة به لألرضن للغالف الجوي أبالذكر 

  ستشعار.اإلالضوئية في 

ي الت ،Resolutionخر بدرجة التفريق أو الوضوح ستشعاري عن اآلإوتختلف دقة كل جهاز 

شعة الساقطة هداف ويعتمد ذلك على خواص كل مادة بالنسبة لعكس األيحققها في رصد األ

  .)٢٠٠٦عاشور، (. كلياً أو  جزئياً  شعة،األأو امتصاص هذه  عليها،

  

  بعد:ستشعار عن آلية اإل

  مراحل:ربع أستشعار عن بعد على تتم آلية اإل

 رضية.األستقبال إلجمع المعلومات بواسطة المستشعرات وبثها الى محطات ا )١

 نهائية.ثم معالجة  وتصحيحات،خضوع هذه المعلومات لمعالجة أولية  )٢

 صور.لى إتفسير هذه المعطيات بعد تحويلها  )٣

المختلفة. ستخدام الصور في رسم البيانات الدقيقة والخرائط التي تخدم المجاالت إ )٤

 ).٢٠٠٦عاشور ،(
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  ة:الصناعي باألقمارستشعار عن بعد بعض المزايا لإل

  قتصادي.إمسح مساحات واسعة بسرعة وبشكل  )١

  الدورية.نشاء نظام للمراقبة والمتابعة إ )٢

  الجغرافية.تجاوز الحدود السياسية والعوائق  )٣

 عدم تأثر النظام بالتقلبات الجوية. )٤

  

  ستشعار عن بعد:العناصر الرئيسية لنظام اإل

  شعاع.مصدر اإل )١

  شعة.نتقال األإمسار  )٢

  دف. اله )٣

  ستشعار.جهاز اإل )٤

  

  )٢- ٢الشكل (

  العناصر الرئيسية لنظام اإلستشعار عن بعد
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  الكهرومغناطيسي:مصدر اإلشعاع  )١

ستشعار عن بعد بأنه دراسة األشعة أو الطاقة الكهرومغناطيسية كما ذكرنا في تعريف اإل

وفي  لطاقة.افالبد أن يكون هناك مصدر أساسي لهذه  األجسام،المنعكسة أو المنبعثة من 

  :الحقيقة فإن هناك مصدرين

  الشمس.طبيعي وهو  المصدر األول

  .الثاني صناعيالمصدر 

  .)٢٠٠٨دارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ،(اإل

 :أنواع االستشعار عن بعد •

  ستشعار عن بعد طبقًا لنوع البيانات المستقبلة إلى:يمكن تصنيف اإل

  ):Remote Sensing Passiveستشعار عن بعد السلبي (نظام اإل)  أ

وهو النظام الذي يعتمد على المصدر الطبيعي للطاقة الكهرومغناطيسية وهو الشمس، ثم 

من  فتنعكسشعة الكهرومغناطيسية من الشمس بحيث تنطلق األ والحراري،التصوير المرئي 

 ستشعار.جسام فيستقبلها جهاز اإلاأل

  

  )٣- ٢الشكل (

  نظام اإلستشعار عن بعد السلبي 

  :)Active Remote Sensingستشعار عن بعد االيجابي (نظام اإل ب)
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بحيث يكون جهاز  الكهرومغناطيسية،وهو النظام الذي يعتمد على المصدر الصناعي للطاقة 

جسام ويستقبلها جهاز شعة كهرومغناطيسية فتنعكس من األأستشعار عن بعد يصدر اإل

 بالرادار.وهو ما يعرف  خرى،أستشعار مرة اإل

  

  )٤- ٢الشكل (

  نظام اإلستشعار عن بعد اإليجابي 

  

بحيث تعتمد  فيه.وحجر الزاوية  العلم،وعلى ذلك فإن الطاقة الكهرومغناطيسية هي أساس هذا 

وهذه الطاقة ممكن أن تكون طاقة  األجسام،ستشعار عن بعد على الطاقة المنعكسة من تقنية اإل

زرق) أو طاقة حرارية أو أي نوع من الطاقة واألخضر واأل األحمر،الضوء المرئي (اللون 

  الكهرومغناطيسية.

  الكهرومغناطيسية:الطاقة  •

شعاع يتألف من حركتين إشعة الكهرومغناطيسية أو الطاقة الكهرومغناطيسية هي عبارة عن األ

ولى حقل كهربائي متوافقتين تتحركان في مستويين متعامدين مصدر الحركة األ هتزازيتينا

ختصار ودمج كهربائي ومغناطيسي )، إ( طيسي تشكالن معا حقال كهرومغناطيسياً خرى مغناواأل

وتتحرك الطاقة الكهرومغناطيسية بشكل جيبي( كما في الشكل) وتسير بسرعة وتسير بسرعة 

متر في الثانية).ومن  ٨قوة١٠×٣مليون متر في الثانية ، أي  ٣٠٠ –الضوء (سرعة الضوء 

، وكلما قطعت ستقيمة في الوسط المتجانس الواحدفي خطوط م نها تنتقلأ، لموجاتخواص هذه ا

. والمسافة بين قمتين في الموجة طول كلما ضعفت قوتهاأالموجة الكهرومغناطيسية مسافة 

المارة في  ) وعدد القمم Wave (λ Length)الكهرومغناطيسية متتاليتين تسمى بطول الموجة (

  الشكل.. كما في frequency)  ية) بالتردد (نقطة ثابتة في الفضاء في وحدة الزمن (ثان
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  )٥- ٢الشكل (

  مكونات الموجة الكهرومغناطيسية

  األشعة:نتقال إمسار  )٢

ستشعار عن بعد تمر األشعة الكهرومغناطيسية من المصدر إلى الهدف ومنه إلى في نظام اإل

ة وبين الهدف الطاقة بين مصدر هذه الطاق نتشاراويؤثر الغالف الجوي في  ستشعار،اإلجهاز 

قمار الصناعية وبالتالي يؤثر في التحليل الطيفي ستشعار المحمول على متن األوجهاز اإل

 التشتيت، وهي:وهناك ثالث حاالت عند انتقالها خالل غازات الغالف الجوي  الفضائية،للصور 

  متصاص والنفاذ.اإل

  كما هو مبين بالشكل التالي:

 

  )٦- ٢الشكل (

  مسار إنتقال األشعة 
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 :الموجيالطول  •

  تعريف:

جزاء أو أشعة الكهرومغناطيسية. يتم قياسها بالمتر المسافة بين قمتين متتاليتين من قمم األ    

  ):، نانومتر). (والشكل يمثل طول الموجةمايكرومترسنتيمتر (المتر. 

 

  )٧- ٢الشكل (

  الطول الموجي 

  :الكهرومغناطيسيالطيف  •

شعة القصيرة والمتوسطة ناطيسي لوصف مجاالت األيستخدم اصطالح الطيف الكهرومغ

  :همهاأومن  ) bandsلى مجاالت طيفية (أو ما يعرف بالنطاقات إوقد قسم  والطويلة،

  

  

  

  

  

  

  

  )١- ١-٢الجدول (

  أهم المجاالت الطيفية 

ـة  ـق ـط ـن ـي امل ـوج ـول امل الط

 < Cosmic 0.02 nm أشعة كوزمك 

 < Gamma 0.03 nm أشعة جاما 

 X  0.03 – 30 nm  األشعة السينية 

 Ultraviolet 0.03 – 0.4 Mm األشعة فوق البنفسجية 

 Visible 0.4 - 0.7 Mm  األشعة املرئية

 InfraRed 0.7 – 100 Mm األشعة حتت احلمراء 

 Microwave 0.1 – 100 cm األشعة املايكروية 

 Radar 0.1 – 100 cm أشعة الرادار 

 > TV & Radio 100 cm أشعة التلفزيون و الراديو 
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  بعد:ستشعار عن جهزة اإلأأنواع 

جهزة رضية هي األهر األجسام والظوالتصوير األ ستشعار عن بعد شيوعاً نواع أجهزة اإلأكثر أ

  تعمل:التي 

 . Photographic systemالفوتوغرافي بنظام التصوير  )١

-Line –scanning system (across الخطيجهزة التي تعمل بنظام المسح األ )٢

track or whiskbroom)  

 linear array system (along – track االجهزة التي تعمل بنظام الصف الخطي  )٣

or push broom ) . 

 . Radar systemاالجهزة التي تعمل بنظام الرادار  )٤

  

  )٨- ٢الشكل (

  أنواع أجهزة اإلستشعار عن بعد 

  

  الصناعي:مدار القمر   

                               :Orbit المدار.من أهم خصائص األقمار الصناعية هو 

  القمر الصناعي. يتحكم نوع المدار في غرض وقدرات إستخدام المجس المحمول على متن•   
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نها مقارنة بدوران محور وراالمدارات تتغير بتغير إرتفاعها عن سطح األرض وٕاتجاه د•   

  األرض.

  يوجد نوعين أساسين من المدارات:  

كم) مما يجعل سرعة دورانه  ٣٦٠٠٠(مرتفع مدار  :Geostationary جغرافياً الثابت   )١

ان األرض، مما يعني أنه يغطي بقعة دور  اتجاهفي  األرض، ويدورمساوية لسرعة دوران 

  ثابتة من األرض دائما.

فيه القمر الصناعي (من القطب  منخفض يدور : مدارNear Polarالقطبيةشبه   )٢

تجاه دوران األرض بحيث يكون القمر الصناعي االشمالي إلى القطب الجنوبي)، وفي 

  .باستمرارفوق بقعة مضاءة بالشمس 

  

  )٩- ٢الشكل (

  ت أنواع المدارا

  

  الصناعي:خصائص المدار للقمر 

رض تحته أثناء يطلق لفظ صف على الشريط الذي يرسمه القمر الصناعي على األ  •

 مروره.  
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  يتخذ الصف شكل شريط يلف األرض من القطب إلى القطب. •

 .”السمت“على األرض أسم  القمر الصناعييطلق على النقطة التي تمثل مسقط  •

حول األرض فإن إنحراف يحدث لمداره مما يسمح له  بعد إتمام القمر الصناعي دورة •

  برسم صف جديد مجاور للصف الذي قام برسمه في طيرانه السابق.

  تتجاور الصفوف لتغطي األرض كلها.  •

تتداخل الصفوف فيما بينها، ويقل هذا التداخل باإلقتراب من خط اإلستواء ويزيد   •

  باإلقتراب من القطبين. 

  

  بعد:ستشعار عن العملية لإل أهم مجاالت التطبيقات 

عطاء المعلومات الدقيقة والسريعة إستشعار عن بعد بصدد الكوارث الطبيعية تستطيع صور اإل

 قصير، كالفيضاناتعن مثل هذه الكوارث قبل حدوثها أو خاللها أو بعد حدوثها بوقت 

استطاعت صور  ما بصدد الزالزل فقدأ، البركانية ندفاعاتواال الغابات،وحرائق  عاصير،واأل

جراءات الوقائية رضية بحيث يمكن اتخاذ اإلفضائية كشف مناطق النشاط المسبب للهزات األ

   الممكنة.المضادة بالسرعة 

ولنظام التصوير الفضائي مزايا فريدة للمنظمات والمؤسسات الحكومية المدنية التي ترغب في 

صير والفيضانات والكوارث الطبيعية عاضرار األأمثل  الكبرى،خطار جراء تحليل الكوارث واألإ

من  "، ويقدمالغربي " اتفاق الكوارث الكبرى االوروبي  قتصادياالتحاد وقد طور اإل خرى،األ

 . (عاشورمراقباً  لليابان عضواً  باإلضافة فيه،خالله معلومات إلحدى وعشرين دولة أعضاء 

،٢٠٠٦.(   

قليمي للظواهر لى تقدير الضرر اإلإصل سرع الوسائل للتو أستشعار عن بعد تعتبر بيانات اإل

لمراقبة  ستعمالهااالطبيعية والحضارية لسطح األرض بعد كارثة معينة والتي يمكن في الغالب 

. إن المخاطر التي على سبيل المثال في حالة الفيضانتطور الخطر منذ بدايته كما هو الحال 

تنتج مشاكل خاصة وذلك بسبب تسبب الكوارث مثل فيضانات األنهر والشواطئ واألعاصير 

إن المراقبة المتسلسلة والقابلية الشمولية التي توفرها بيانات األقمار  البيانات.تعذر جمع 
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يمكن أن تعين خدمات الطوارئ وذلك لتحديد كل من اتساع  وسبوت) (الالند ساتالصناعية 

  المثالية.نقاذ اليات اإلنسان بذلك تساعد على ترتيب فعاألضرار والخطورة مترتبة على حياة اإل

 الحدوث،) ظواهر متكررة نسانأو من صنع اإل (طبيعيةأصبحت الكوارث في عالم اليوم 

وذلك نظرًا لما  والشعوب.وشبح مرعب تهدد مخاطرها كل األمم  لإلنسانومصدر قلق ورعب 

  ).٢٠٠٣الداغستاني ،(ومعاناة. تجلبه معها من دمار وويالت وتشريد وآالم 

  

  الطبيعية:والمخاطر الكوارث 

  الزالزل:) ١

مدى  موقعه، الزلزال،منها قوة  بالزالزل،حساس نسان عند اإللى ذهن اإلإتساؤالت عدة قد تتبادر 

على هذه التساؤالت  لإلجابة حجمها؟تأثيره على المناطق المحيطة بمركزه وهل أحدث أضرارًا وما 

المعلومات الزلزالية المسجلة بواسطة برامج لى تسجيالت المراصد الزلزالية لتحليل إيجب الرجوع 

الرجوع الى  رياضية)، (معادلةالحاسوب المعدة لذلك لتحديد الموقع والقوة حسب مقياس ريختر 

درجة وصفية لسلوك األشياء المحيطة  ١٢مقياس ميركالي المعدل للشدة الزلزالية الذي يتكون من 

ونظرًا لشمولية بيانات األقمار  عنها.لناجمة وحجم األضرار ا الزلزال،أثناء حدوث  باإلنسان

 ١٨٥× كيلومتر  ١٨٥تقدر ب ( نقطةاالصطناعية الندسات مثًال حيث يغطي البيان الواحد 

حيث بإمكان وضع المعلومات المستقاة من مناطق الرصد الزلزالية على هذه البيانات  كيلومتر)

لنشطة ومراقبة التغيرات التي تحدث في وتحديد مواقع الزلزال بدقة مع تحليل مواقع الصدوع ا

  المنطقة.

  البركاني): (النشاط) الحمم البركانية الجارية ٢

يمكن استعمال بيانات الرادار المحمول على  البركاني) (النشاطلمراقبة الحمم البركانية الجارية 

ني ، يمكن خرائط بيانات األشعة تحت الحمراء الحرارية للنشاط البركا وإلعداد الفضاء،مكوك 

استعمال بيانات األشعة تحت الحمراء الحرارية المحمولة جوًا إلعداد خرائط عن النشاط البركاني 

  أيضًا.
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  الصخرية:) حركات وانزالقات الكتل ٣

إن عدم استقرار المنحدرات في المناطق الجبلية من العالم هو خطر قائم دائمًا. وبالرغم من أن 

لكن يمكن ربطها بصورة عامة بنمط من عدم  منعزلة،ث ليست االنزالقات االرضية هي حواد

المنحدرات غير المستقرة  إن، معينقليم إستقرارية يؤثر على المنحدرات من نفس النوع ضمن اإل

ع مساحتها وتحوي االى اتس باإلضافة السنين،ا تاريخ يمتد عدة آالف من غالبًا ما يكون له

لى منحدرات خطيرة إة فاضا ،حركتهاقديمة والتي توقفت  نزالقاتاالمنطقة غير المستقرة عادة 

نشاء إالتي يمكن تحفزها نتيجة للتغير في الظروف البيئية أو االضطرابات التي تحدث بسبب 

هو سبب دائم في  . والماءأخرىعن منحدرات متحركة  فضالً  الحديد،الطرق السريعة وسكك 

لصحيح لتوزيع الماء على المنحدر هو أمر وأن التقدير ا المنحدرات،حدوث االنهيارات في 

مكانية رؤية المياه تحت السطحية في إوبالرغم من عدم  اإلستقرارية.ضروري في التنبؤ بعدم 

                                                     للرؤية.بيانات الندسات وسبوت لكن تأثيرها على النبات يكون واضحًا 

من  أكثربعينيات من هذا القرن بلغت المصاريف في الواليات المتحدة االمريكية في الس      

رضية الخاصة بالطرق والتي وذلك لمعالجة جميع أنواع االنهيارات األ مائة مليون دوالر سنوياً 

كبر لعمليات تفسير البيانات الفضائية والجوية أكان من الممكن تالفي معظمها بتخصيص جهد 

راضي وتقصي المواقع قبل اختيار المسارات النهائية للطرق السريعة وسكك األولعمليات مسح 

ورغم ان المسار الذي يتم اختياره قد يتأثر بدرجة أو بأخرى بعوامل سياسية واجتماعية  الحديد.

فإن التصميم النهائي ال بد ان يتم انجازه بعد فحص مفصل ألشكال االرض ومنظومات تصريف 

لصخور والمواد اخرى التي تتواجد في مسار الطريق وعلى هذا االساس فإن المياه والتربة وا

وذلك للتقليل من كلفة االنشاء وتشغيل  قصر،األالمسار المنتخب قد ينحرف عن الطريق 

  المركبات.   

  :البحرية)نهر والشواطئ ) الفيضانات (األ ٤

االطوال الموجية  باستخدامة يمكن ان يتم تحديد المسطحات المائية وباالستشعار عن بعد بسهول

شعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة بينما يمكن تحديد بعض حاالت المياه الخاصة بمنطقة األ

سود، والماء أالماء الصافي يظهر بمظهر  المرئية. لألشعةالموجية  باألطوالفضل أبصورة 

  زرق.العكر يظهر باللون األ
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قمار االصطناعية في تطبيقات متنوعة علومات األلتقاطات التغيير من مإسس أوقد استخدمت 

  الكبرى.نهار األ في متداد الفيضاناتإكحساب 

  المتجمد:) الجليد ٥

.  ) glacial iceرض مغطى بالجليد المتجمد (% من سطح األ ١٠في الوقت الحاضر هناك 

نا عن قمة نحدار كلما ابتعدسطح الجليد المتجمد النشطة يكون على شكل لسان ثلجي شديدة اإل

الفضائية، في الصور الجوية والبيانات  يكون ذات حافات واضحة ترى جيداً  العالية،ل االجب

يغلب  ثلج، رمل، وحصى)، حيث( Uخاديد والوديان الذي تشغلها الجليد شكل مقاطع األ وتتخذ

 .وبركن تكون على شكل مروحة وفي نهايتها يكثر وجود مستنقعات أفي نهاية الجليد المتجمد 

يتقطع في الغالب بشقوق طولية  ممتد،اخدودي  االنحدار، ومجرىاللسان الثلجي هذا يكون شديد 

 الثلوجال يوجد مجاري مائية سطحية ألن السطح تغطيه  قوسية.كبيرة تكون اودية عميقة وشقوق 

ة رضية على جانبي اللسان وعند نهايته (المروحة) بسبب توفر كميات كبير نزالقات األتشاهد اإل

طيان والتي حيث تسبب انجراف كميات كبيرة من األ الهائلة،من المياه الذائبة من الكتل الثلجية 

  غالق الطرق وتهديد القرى النائية وتدمير الحقول الزراعية على سفوح الجبال.إلى إتؤدي 

  والزوابع:عاصير ضرار التي تسببها األ) األ٦

والتي  )  Geostationaryر االصطناعية الثابتة (قماستشعار عن بعد المرسلة من األبيانات اإل

لى محطات الرصد ومن إ لكترونياً إرسالها إ تتصف بتزامنها في التقاط المعلومات لمناطق واسعة و 

عاصير والزوابع .(كما ضرار التي تسببها األثم عرض وتحليل البيانات على الشاشة لتحديد األ

  في الصورة ):

  

  )١٠- ٢الشكل (

  االصطناعي.عاصير والزوابع بوساطة القمر توضح األهذه الصورة 
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  الغابات:) الكشف عن حرائق ٧

تستخدم في مسوحات الكشف عن حرائق الغابات كال القناتين الحراريتين من الماسح ثنائي القناة 

انتيمونايد ( in s b مايكرومتر) ٥- ٣المستعملين هما ( ديدالوسي، فالكاشفينكما في ماسح 

والذي  hgcdteمايكرومتر)  ١٨- ٤للكشف عن المراكز (الحارة) في النيران ( ستعملاالنديوم) الم

  دقيقة.والذي يساعد في تعيين مناطق الحريق بصورة  للتضاريس)يستعمل لتوليد بيان (

ن ميزة أو  الغابات.عداد خرائط حرائق إوتعتبر كندا من الدول الرائدة في مجال استخدام تقنية 

نه يمكن أفي مكافحة النيران هي  تحت الحمراء الحرارية المحمولة جواً  عةباألشاستخدام المسح 

 In SB (الكشاف) وفي الليل فإن الكشف عن جبهة النار بواسطة دخانها (والذي يتواجد دائماً 

) تسجل (مؤشر  Threshold Circuits لبدء عمل دائرة عتبية ( مايكرومتر) يستعمل ٥-٣

) فيستعمل عادة لتوليد مايكرومتر ٥- ٣   Hg  Cd Teالكشاف ما الحادث) عند حافة البيان . ا

رض . وتنتج بيانات (النظرة السريعة) على مطبوعات ورقية وبوقت حقيقي وعلى بيان سطح األ

لى فرق إلى خرائط تقدم بعدئذ إمتن المنطقة الجوية وبعد ذلك تحول البيانات ذات العالقة 

  ).٢٠٠٣الداغستاني ،(الحريق. مكافحة 
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  الثاني المبحث

  الكوارث

 ةنشطأجميع  ويسر على ضفاء سهولةإ مستهدفاً  واسعةً  ويتقدم بخطىن العالم يتطور أال جدل 
ناعمة  ةصبحنا نعيش حياأفبظل التقدم العلمي  وسهولة وبهجة لإلنسانالحياة ليتحقق رفاهية 

  صبح حقيقة واقعية.الكواكب ألى القمر و إن الوصول أصبح العالم قرية صغير كما أو 

عنه  وما تمّخضال ينسى الجانب المأساوي لمخاطر هذه الحياة أن هذا التقدم المبهر يجب أإال 
  العلم.

نفجار ال يعادل الهروب من و اإلأ باالنهيار المهددةو أفالهروب من المباني الشاهقة التي تحترق 
مع مخاطر مصنع صغير  وىساتيالخطر في المصانع الكبرى ال  اجهةالمباني العادية ومو 

 ،٢٠٠٢سيارة في مأزق (جمال صالح،من من طائرة في مأزق غير طلب النجاة  وطلب النجاة
١٠٧.(  

و متوقع يؤثر بشكل كبير على مجريات أنسان مفاجئ و من صنع اإلأهي حدث طبيعي الكارثة: 
ن تتخذ أت صابات مما يترتب على المجتمعاالحياة الطبيعية ويخلف عدد من الوفيات واإل
  ).٢٠٠٩الحنيطي وآخرون،(خارجية. و بمساعدات أاجراءات استثنائية لمجابهتها بقدراتها الذاتية 

ال في إو منع وقوعها أحداثها أالكارثة التي ال يد للعنصر البشري في  هيالطبيعية: الكارثة 
ية. وبيئحداث مناخية وجيولوجية أنطاق ضيق وهي مفاجئة وسريعة التأثير وناتجة عن 

  ).٢٠٠٩الحنيطي وآخرون ،(

يهدف البحث في الكوارث الوصول الى ثالثة أمور كما ذكرت  :الكوارثالبحث في علم  أهمية* 
   التالي:) على النحو ٢٤،٢٥، ٢٠٠٢جمال صالح،(في 

  .استخالص الدروس المستفادة) ١

البشرية  كاناتموحصر اإل المتوقعةيتطلب دراسة المخاطر  فنالتخطيط  للمواجهة:التخطيط  )٢
ثم استيفاء االحتياجات على ضوء ذلك فاالستعداد للموجهة عند اللزوم هذا  والمادية المتاحة

ومتكاملة وعميقة ومتطورة  ةوالممتلكات شامللحماية االرواح  ةشامل الخطةتكون  نأويجب 
  .الخطةتنفيذ  يتم التدريب علىن أو يتم التدريب لحماية االرواح ن أو رواح والممتلكات األ لحماية

  :المواجهة )٣
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  .ةعلميسس أعلى  الموضوعةبدء تنفيذ الخطط  ويقصد بها

  أهداف:تحقيق ثالثة  المواجهة وتهدف خطط

  العملية.الحياة  استمرار -  

  العالج.نشر   - 

   .ن وجدتإجراءات العالج إإنهاء  - 

  الخطة.جأش تحقق الهدف من  ةرابطك المواجهة ونذكر أن

 :الخصائص هذه ومن الكارثة مفهوم تحدد عامة بخصائص تشترك الكارثة نإ

 .اإلنسان صنع من أو طبيعي حدث  ) أ
 .واإلصابات الوفيات من كبيرة أعدادتخلف   ) ب

 .قتصادواال الممتلكات في فادحة خسائرج) 

 .لها تعطيالً  أو شلالً  ٌحدث وربما العامة الطبٌيعية الحيٌاة في اضطراب د)

 .الدولة مؤسساتيع جم قبل من استثنائيةٌ  استجابةه) 

  .المتضررة الدول لمساعدة ةدول استجابةو) 

  الكوارث الطبيعية 

... هناك جانب  وسالم ولكنمن أالطبيعة هي مخلوق من مخلوقات اهللا نعيش في رحابها في 
في الطبيعة ليست سماء  شيءقوتها التدميرية هائلة تسبب دمارًا لكل  لها،و وجه عنيف أمظلم 
  فحسب. ونسيمًا ليال مستقرة رضاً أ اطعةً س شمساً  ةصافي

  ):أما على الوجه العنيف فصوره هي كما ذكرت في (مرجع سابق

  الزالزل. - 

   .البراكين- 

  الفيضانات. - 

   .العواصف الرعدية- 

   .حرائق الغابات- 
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   .الصقيع - 

   .الجفاف - 

  .اإلنزالقات األرضية - 

  .األعاصير- 

  .الجراد - 

  

  االنقاذ في الكوارث

  للدول.في مصاف الخدمات الحيوية  والتي أصبحت الحديثةر االنقاذ من الخدمات يعتب 

به فأصبح هنالك انقاذًا يتم  الخدمةداء أانقسم االنقاذ إلى تخصصات تبعًا لطبيعة الموقع المراد 
  جويًا.األخير  ويسمى بحرياً على المسطحات المائية  آخر ريا َ على سطح اليابسة سمي انقاذاً  ب

  

  الكارثة   سمات

من و  قبوله ككارثةالتي تحدد مدى امكانية  المشتركةببعض المالمح  ةتتسم الكارثة بصفه عام
  السمات:هذه 

   .حداثسرعه تتابع األ - 

   .من التوتر عاليةدرجه  - 

   .والعصبي الهائلالضغط النفسي  - 

   .وبالتالي المعلوماتنقص البيانات  - 

  .التحدي الكبير للمسئولين- 

   .غير مألوفة ةنظم مواجه ساليبأب ابتكار تستجو  - 

من التنبؤ  عاليةتحتاج الى درجه  واالمكانيات المتاحةللطاقات  أمثلتستجوب توظيف  - 
  .)٣المركز الوطني للمعلومات / اليمن ص(عالية. وبالتالي الى اجهزه ذات قدره تقنيه 
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  الكوارث:صفات 

وضاع غير عادية وعادة ما تكون غير الكوارث ذات طابع جزئي أو ذات طابع كلي وهي أ
متوقعة ويمكن أن تتسبب بوقوع إصابات خطيرة وفقدان في األرواح إضافة إلى ما قد تحدثه من 

المعهودة في  االستجابةأعلى وفوق  استجابةدمار واسع في الممتلكات أو البيئة وذلك يتطلب 
  ).٣٧ص وآخرون،الحنيطي (العادية. األوضاع 

  أبعاد الكارثة:

  التالية:خالل العوامل  وذلك من ودرجة خطورتهاتتحدد أبعاد الكارثة 

تحديد خارجي أم عوامل طبيعية أم موقف طارئ  وأسبابها وهل هيمصدر الكارثة  - 
  داخلي.

  للدولة.ثقل الكارثة يعني مدى تهديدات للمصلحة الحيوية  - 
ة بمعنى تتالحق تعقد الكارثة بمعنى مدى الخيارات المتاحة لمواجهتها كثافة الكارث - 

  طويل). متوسط، (قصير،حداثها المدى الزمني للكارثة الذي تستغرقه. أ
م ممتدة للخارج أ ةالجغرافي الذي تشمله بمعنى هل هي داخلي قاوهو النطنطاق الكارثة  - 

 .)٥ص ،٢٠٠٢(جمال صالح، خارجية.م أ
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  المبحث الثالث 

  األعاصير 

  المقدمة

قمار الصناعية والحاسبات االلكترونية لحاصل في العالم الحديث بفضل األن للتطور اإ       

والتي تعتبر من الوسائل المتقدمة في البحث عندما يستجد من معلومات حول  الرادار،وأجهزة 

  ).١٩٨٨الكوارث المختلفة وخاصة العواصف واألعاصير (موسى ، 

مور والتصدي للمشاكل وفهم ما يدور لجة األلذا َان االوان لكي نخرج من الطرق التقليدية في معا

مهات الكتب حتى نستخلص ونوضح المفاهيم الغامضة واألسئلة المحيرة أحولنا بالرجوع الى 

والبحث  والجهد كبيراً  نعتبر العمل صعباً  ال زلناورغم هذا  عاصير،األحول جل اهتمام موضوع 

ن ذخيرة كامنة وخبرة طويلة إلكمال المسيرة راجين االستفادة مما ملكه الخبراء م المستمر مضنياً 

  ).٢٠٠٦في ذلك (موسى،

تنشأ في العادة فوق البحار أو  حلزونية، هوائية) (حركاتهي عبارة عن عواصف  :األعاصير

 ٧٢المحيطات االستوائية وتتجه نحو اليابسة مسببة الدمار لكل ما يعترض طريقها بسرعة تقارب

في الساعة وتستمر لعدة أيام وفي الغالب يكون  ميالً  ١٨٠ وفي بعض األحيان تصل إلى ميالً 

 ألن األعاصير تقلل من سرعتها جراء احتكاكها باليابسة. الشواطئ،أشد الدمار على 

 :كيف يتكون اإلعصار

درجة  ٣٠و  ٢٧عندما يسخن الماء في البحار االستوائية إلى درجة حرارة تتراوح بين          

سخين طبقة الهواء المالصقة لها وبتسخينها يخف ضغط الهواء فيتمدد نه يعمل على تإمئوية ف

ويرتفع إلى أعلى ويكون منطقة ضغط منخفض تنجذب إليها الرياح من مناطق الضغط المرتفع 

المحيطة فتهب عليها من كل اتجاه مما يؤدى إلى تبخر الماء بكثرة وارتفاع هذا البخار الخفيف 

فتحمله الرياح و تدفعه ببطء وتؤلف بينها وترفعه إلى أعلى في إلى أعلى وسط الهواء البارد 

عملية ركم مستمرة تؤدى إلى زيادة رفعه إلى أعلى وزيادة شحنه بمزيد من بخار الماء الذي يبدأ 

في التكثيف والتبريد فتتكون منه قطرات الماء الشديدة البرودة مكونه حبيبات البرد وبلورات الثلج 

الركم يبدأ المطر في الهطول وقد يصاحب هذا الهطول العواصف البرقية وبمجرد توقف عملية 

والرعدية والسيول ونزول كل من البرد والثلج. ومع مزيد من هذا التكثيف لبخار الماء ينطلق قدر 
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من الحرارة يزيد من انخفاض ضغط الهواء مما يشجع على مزيد من األمطار وبتكرار تلك 

الضغط المنخفض فوق البحار االستوائية وبزيادة حجمها يزداد العمليات يزداد حجم منطقة 

حصرها بين مناطق باردة ذات ضغط مرتفع مما يزيد الفرص أمام تكون السحب والتأليف بينها 

وركمها وبالتالي يزيد من شحنها ببخار الماء. وتأثرا بدوران األرض حول محورها من الغرب إلى 

وائية ذات العواصف الرعدية والبرقية في الدوران بعكس اتجاه الشرق أمام الشمس تبدأ الكتل اله

عقرب الساعة في نصف الكرة الشمالية ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبية وفى هذا 

الدوران تحدث عاصفة هوائية شديدة السرعة تعرف باسم العاصفة االستوائية أو العاصفة المدارية 

اإلعصار الحلزوني المداري وتأخذ هذه  سمابى (البحري) أو أو اإلعصار االستوائي أو المدار 

حقيقيًا له قلب ساكن من  كيلومترا في الساعة فتصبح إعصاراً  ٢٠العاصفة في تزايد السرعة الي 

في  الهواء الساخن يسمى عين اإلعصار تتراوح سرعة الرياح فيه بين الصفر وأربعين كيلومتراً 

وامات من العواصف الرعدية المدمرة والمصاحبة بتكون الساعة وتدور حول عين اإلعصار د

السحاب الثقال المليئة ببخار الماء وقطراته وبتكون كل من البرد والثلج وهطول األمطار المغرقة 

  وحدوث البرق والرعد.(من النت المركز الوطني اليمني)

  عاصير:نواع األأ

  تية:قسام اآللى األإعاصير تقسم األ     

  .المدارية )١

 .لتورنادوا )٢

تتصف بانخفاض الضغط  شديد،هي مناطق اضطراب جوي  عاصير المدارية:األ أوالً 

الجوي الكبير فيها وبشدة انحدار الضغط فيها وبالرياح الشديدة المدمرة وهي تنسب 

لى شدة الرياح المدمرة المرافقة لها وليس بانخفاض الضغط فيها حيث تكون إباألصل 

ومن منطقة حدوثها التي تتركز في  )،م/ث ٣٣،٧شدة الرياح وفق مقياس ايفورت (

،  (موسىالعروض المدارية وأسمائها تبعًا للمناطق التي تحدث فيها كما وردت في 

  كاآلتي:) وهي ١٥١- ١٥٠ص ١٩٨٨

على سواحل المحيط  –) في المحيط االطلسي الشمالي hurricaneهوريكان(   ) أ

  .وجزر البحر الكاريبي المكسيك،وخليج  الشرقية،االطلسي 

 .سواحل المكسيك الغربية ،وفي الهادي الشرقي هاييتي،) في Tainoتاينو (   ) ب
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 ).cordonazo( ج) كوردونازو

لصين والهند ) في المحيط الهادي الشمالي الغربي وسواحل اtyphoon( تيفوند) 

  .الصينية وجنوب اليابان

  .سترالياأ) في willy – willy(ويلي  – الويليه) 

 .) في جزر الفلبينbaguioالباغيو( و)

  .عاصير مدارية في بحر العربأ ز)

  ) ١٩٣- ١٨٨، ص٢٠٠٦، (الشواورةوهنالك تسميات لهذه االعاصير كما وردت في 

حيط االطلسي وجنوب مفي غب ال )hurricane(عاصير الهوريكان أ   ) أ

 .المحيط الهادي

  .بحر الصين الجنوبي والشرقي ) فيtyphoon(التايفون     ) ب

  األسترالي.الساحل الشرقي  ) فيwilly – willy(الويلي ويلي  أعاصير ج)

  .عند سواحل الفلبين )Baguios( الباجيوسد) 

الهندي  ) في خليج البنغال والبحر العربي والمحيطCyclones(السايكلون ه) 

 .شرق جزر مدغشقر وموريشيوس

  .في سواحل كوريا الميميو) 

   .الماور في سواحل اليابان ز)

 

   نشأتها:

عاصير المدارية بصفة خاصة على االجزاء الغربية من المحيطات ، تنشأ األ       

وذلك في منطقة الركود االستوائي حيث يساعد سكون الهواء على  رفع درجة حرارة 

لسفلى منه بسرعة وبالتالي يؤدي الى نشاط التيارات الصاعدة وعدم االستقرار الطبقات ا

في الهواء اضافة الى ان التيارات المائية االستوائية تنقل باستمرار الى االجزاء الغربية 

من المحيطات بمقادير كبيرة من المياه السطحية الدافئة ، التي يكون الهواء فوقها محمال 

خار الماء الالزم لتكوين االمطار المتدفقة ، التي تعتبر من بكميات عظيمة من ب

الظاهرات الرئيسية التي تالزم االعاصير وأما العوامل المباشرة التي تؤدي الى اثارة هذه 
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االعاصير فاختلفت اآلراء حولها ، حيث الرأي السائد حاليًا هو انها تثار نتيجة لتقابل 

حد ،بشرطان تكون واحدة منها مختلفة عن الكتلتين ثالث كتل هوائية مدارية في مكان وا

االخريين ، ويحدث هذا عادًة عندما تلتقي كتلة مدارية قارية بكتلة مدارية بحرية في 

   .)١٩٩٤) ( شرف ،  ١٦٥مكان ما يقع على الجهة ( الشكل ص 

موعات ربع مجأعاصير المدارية وفق لشدتها كما هو شائع في الواليات المتحدة الى تصنف األ

   هي:

خطوط الضغط المتساوي  أحد ضعيفة، ويكونتتصف بحركة سطحية  مدارية:اضطرابات    ) أ

  .م / ث ٥ال تزيد عنالرياح االعصارية  وسرعة قل مغلقاً ) فيها على األ(االيزوبار

و ما دون أضمن مقياس بيفورت  )٦ (الدرجةتبلغ سرعة الرياح فيها  مدارية:منخفضات     ) ب

  .من خط ضغطي مغلق أكثرذلك) ويكون فيها  م/ث وما دون١٤(ذلك 

تبلغ الدرجة  إنوفق مقياس بيفورت دون  ٦مدارية والتي تتجاوز سرعة الرياح الدرجة  عاصفةج) 

١٢.  

من  بيفورت (أكثروفق مقياس ١٢هوريكان والتي تزيد سرعة الرياح فيها عن الدرجة  اعصارد) 

  .ث)م/ ٣٣،٧

عليه عالميا لتصنيف االعاصير المدارية وفق شدتها الى ويجب ان ال ننسى انه من المتفق 

  يلي:ما 

 .ث)م/ ١٧(منخفضات مدارية مع رياح تصل سرعتها الى  أ)

  .ث)م / ٣٣-  ١٧(مدارية مع رياح تتراوح سرعتها بين  عواصفب) 

   .)١٩٨٨(موسى  ث)م/٣٣(مع رياح تتعدى سرعتها  تايفون)(هوريكان ج) 

 

  عاصير الهوريكان:أ

) تزيد سرعة الرياح المرافقة non-frontal(هو اعصار مداري عنيف غير جبهوي             

) بمعنى hurricane(وكلمة هوريكان مأخوذة باألصل من كلمة  االقل،عقدة على  ٦٤له عن 

عاصير المدارية القوية التي تنشأ في صبحت تطلق على جميع األن أنها اآلأإال  الشر، إله
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المحيط االطلسي وجنوب المحيط الهادي ويبين الجدول التالي تصنيف  جزاء المدارية مناأل

  .)٢٠٠٩ورده (شحادة،أكما  لألعاصيرسيمسون 

  

سرعة   الصنف

  الرياح(عقدة)

الضغط 

  الجوي(ميلليبار)

ارتفاع 

  المياه(متر)

١,٧- ١,٠  ٩٨٠  ٨٣- ٦٤  ١  

٢,٦- ١,٨  ٩٦٥- ٩٧٩  ٩٦- ٨٤  ٢  

٣,٨- ٢,٧  ٩٤٥- ٩٦٤  ١١٣- ٩٧  ٣  

٥,٦- ٣,٩  ٩٢٠- ٩٤٤  ١٣٥- ١١٤  ٤  

  فأكثر ٥,٧  ٩٢٠اقل من   فأكثر ١٣٦  ٥

  

  )٢- ١-٢( جدولال

  الهوريكانعاصير أسيمسون لقياس شدة - جدول سلم سيفر

  

  عاصير الهوريكان:أ ةنشأ

حد الشروط أو  وال تنشأ فوق اليابسة اطالقاً  دافئة،عاصير الهوريكان فوق مياه بحرية أ أتنش       

   هي: لنشأتهاالمناسبة 

 .قلعلى األ٢٦،٥درجة حرارة مياه البحر الى ارتفاع    ) أ

  .ي الكتلة الهوائية غير مستقرةأ ن يكون معدل تناقص درجة الحرارة باالرتفاع كبيراً أ   ) ب

  .وجود طبقة من الهواء الرطب في منتصف طبقة التروبوسفيرج) 

ملموس  تأثيركم حتى يكون قوة كورليوس ٥٠٠تقل المسافة من خط االستواء عن  الد) 

  .الحركة االعصارية ءلى انحراف الرياح وبدإؤدي ي
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ولى التي خرى بحيث تشكل النواة األأنشأت الهوريكان ظهور عاصفة مدارية  يسبقه) 

 .)٢٠٠٩يتكون منها اعصار الهوريكان (شحادة،

  

  عين االعصار:أوًال 

تعرف  كم)٦٠- ٣٠عصار منطقة دائرية الشكل يتراوح قطرها بين (يتكون في مركز اإل       

عصار وهي تمتاز بهدوء الرياح وصفاء السماء وقلة االمطار ، وتسود فيها تيارات بعين اإل

عصار وتعرف فهي التي تحيط بعيون اإل عصار اضطراباً كثر مناطق اإلأم أهوائية هابطة .

قصى سرعة لها ، وتتلبد السماء بالسحب وتسقط أ) ، حيث تبلغ الرياح Eye wallبجدار العين (

عصار فتوجد طراف اإلأما على أوهي منطقة تسود فيها تيارات هواء صاعدة   غزيرة ، مطارأ

عصار ويجعل الجوية التي ترافق اإل الظواهرلجميع  تيارات هوائية هابطة مما يضع حدا واضحاً 

  وعشرين ساعة طقس حسن. بأربعالطقس الذي يسبق وصولة 

  

  هي:ربع مراحل أ) ١٩٨٨سى،عاصير المدارية كما ورد (مو مراحل تطور حياة األ

  

 التكوين:مرحلة  )١

تبقى سرعة الرياح  المغلقة، وفيهاوتبدأ هذه المرحلة مع ظهور خطوط الضغط المتساوية        

عادة في  أشدهاوتكون على  )،كم/ساعة٦٠فهي تكون قريبة من السرعة ( الهوريكان،دون قوة 

 الهوريكان،وفي هذه المرحلة من حياة  حركة،المتمقدمة ربع الدائرة الى اليمين من مركز الدوامة 

 ميليبار)،١٠٠٠(دون ان ينخفض الى اقل من  ،تدريجياً يظهر الضغط في مركز الدوامة تناقصا 

   .-مع حركة الرياح السائدة  –بالتحرك من الشرق الى الغرب  يأخذكما 

  

 

 ):Immature.Sمرحلة الشباب (  )٢

كما تتصف هذه  العظمى،لتعمق بسرعة لبلوغ قوته وفي هذه المرحلة يتجه االعصار ل       

 ١٠٠٠فالضغط الجوي يتناقص بسرعة الى ما دون ( فيها،المرحلة بسرعة حدوث التغيرات 

 الهوريكان، لتبلغ قوةكما تزداد سرعة الرياح  ميليبار)، ٩٠٠دون ( أحيانا ميليبار) لينخفض
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حول  كم) ٥٠- ٣٠(بحدود كم/ساعة) في حزام ضيق قطره ١٦٠(من  أكثرحيث تصل الى 

كما تصبح الغيوم واالمطار الغزيرة منتظمة بصورة حزم لولبية حول مركز  الهوريكان،مركز 

   الغرب.كما وتتقوى سرعة حركته االفقية باتجاه  االعصار). (عيناالعصار 

  

 ):Mature.Sمرحلة النضج ( )٣

واالنتشار المساحي  ثيرالتأدرجات  أكثريبلغ فيها االعصار  المرحلة، التيوفي هذه      

 وتزايد سرعة الرياح محدوداً  ،نسبياً فأن تناقص قيمة الضغط عند المركز يكون قليال 

مطار تتزايد ليبلغ سعة حزامها ن المنطقة المغطاة بالرياح االعصارية واألأغير  اً ضيأ

عاصير يصل ن نصف قطر بعض األأ عتباراالخذ بعين مع األكم) ٣٥٠-٣٠٠بحدود (

كم) ولذلك فأن القيم ٢٠٠بينما نجد ان البعض االخر ال يزيد عن ( )،كم١٠٠٠الى (

  الرياح واالمطار نسبية. السابقة لحزم

  

 ):Decaying.Sمرحلة التحلل والتالشي ( )٤

. ويعود ضعف متالءباال يبدأخر مراحل تطور االعصار وفيها آوهي تعتبر    

ي مصدر الطاقة الرئيسي ف يحدث يتحركالى االنخفاض الذي  واضمحاللهاالعصار 

عندها يضمحل  اليابسة،ومثل هذا االمر يحدث عندما يتحرك االعصار فوق  لإلعصار،

بجانب السرعة في تبديد الطاقة الموجودة بداخلة من جراء تزايد االحتكاك  الطاقة،منبع 

ن السبب أ. غير - الخوالجبال ... كاألشجار الطبيعية،خاصة االجسام  –لسطح اليابسة 

فوق اليابسة يعود الى تناقص امدادها  تحركهعند  وتالشيهرئيسي لضعف االعصار ال

مما يقود بدورة الى النقص في االمداد بالحرارة الكامنة في  الرطب،بالحرارة والهواء 

المحيطية  المياهلى عروض اعلى فوق إن حركة االعصار إف مماثلة،وبصورة  التكاثف.

وتدني كمية بخار  ة،ر الحرانتيجة انخفاض درجة  عصار،االلى تبدد إ أيضاً ستقود  بردأ

التي تزود االعصار بالطاقة.  بالتكاثف،وبالتالي نقصان الحرارة الكامنة المنطلقة  الماء،

   والتدمير.عاصير المدارية فوق اليابسة قبل ان تشيع الخراب األ تتالشىولكن ال 
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  ):Tornadoعاصير التورنادو(أ: ثانياً 

) Tornadoتعني كلمة التورنادو باألصل وهي مشتقة عن الكلمة االسبانية (                

 المساحة،ومعناها العاصفة الرعدية ويتميز اعصار التورنادو بأنه عاصفة قصيرة المدة صغيرة 

حيث تتراوح سرعتها  العنف،تدور الرياح فيها حول مركز االعصار في حركة دورانية بالغة 

  كم/ساعة).٥٥٥- ٣٥٠الدورانية ما بين (

ول منهما في غرب حيث يظهر األ عاصير.األويطلق اسم التورنادو على نوعين مختلفين من 

 تكوينهاالفريقي ويعزى سبب  بالتورنادوويدعى  االستواء،افريقيا على ساحل غانا بالقرب من خط 

اح الموسمية بالري الشمال،الى تالقي رياح الهرمطان الجافة القادمة من الصحراء الكبرى في 

االمر  ،جداً مع امطار غزيرة  شديدين،ويكون مصحوبا ببرق ورعد  الجنوب.الرطبة االتية من 

الذي يؤدي الى خسائر مادية كبيرة. اما الثاني فيظهر في المناطق المعتدلة داخل نطاق بعض 

خالل  الشمالية، أمريكامثل المنخفضات التي تعبر اراضي قارة  العادية،المنخفضات الجوية 

 بأنهكانون ثاني ونيسان وتموز وتشرين اول من الغرب الى الشرق. ويتصف هذا النوع  أشهر

وقد  )،م١٥٠٠في الغالب عن ( قطرهاحيث ان المنطقة التي يغطيها ال يزيد  ،صغير الحجم جداً 

  م).١٠٠الى نحو ( حياناً أينخفض 

اصير فتكا وتدميرا فالمنطقة التي نواع االعأشد أنه يعتبر من أال إهذا  حجمهوبالرغم من صغر 

  يمر عليها تبدوا كأنها تعرضت لزلزال.

الى  ترافقه) التي ١٩٩٥,William,& Pieleke(للرياح الهائلة والسرعة المدمرة  طاقتهوتعزى 

صغر مساحة ، وشدة تدرج الضغط الجوي المصاحب له. فمعظم هذه االنواع من االعاصير 

سرعة الرياح تصل  وأحياناً  ذلك،فأق من  ) ملليبار٦٠٠- ٨٠٠يتناقص فيه الضغط الجوي من (

  ).٢٠٠٦كم/ساعة) (شواورة،٥٥٥لنحو (

  

  عاصير التورنادو:أ ةنشأ

 ةوال سيما على طول جبه الرعدية،هذا النوع من االعاصير ضمن العواصف  ينشأ       

 الدافئاء المداري فوق كتلة من الهو  البرودة،تنشأ نتيجة اندفاع هواء قطبي جاف شديد  محددة،

   الرطب.
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من  ةً والصيف بعد الظهر. وهو يتحرك عادوغالبا ما ينشأ على اليابسة وخاصة في فصل الربيع 

ومن  ).١٩٩٤,Wattsفي خط مستقسم تقريبا ضمن نطاق الرياح الغربية( الشرق،الغرب الى 

 الدافئالهواء  وحينما يتمكن وحزيران.نيسان وايار  أشهرالشهور التي يحدث فيها هي  أكثر

بحيث تتخذ شكل  الكثيفة،تتشكل سحب المزن الركامي  الجاف،الرطب من اختراق الهواء القطبي 

)، وتصل سرعة Funnel Cloudsالفطر. وتعرف بالسحب القمعية ( وأحياناً السندان او القمع 

كم/ساعة) ٧٥-٤٠الغربية بسرعة تتراوح ما بين ( الرياح وتدفعهكم/ساعه)، ٥٥٥نحو ( فيهالرياح 

ما قدر لهذا النوع من االعاصير  وٕاذاكم) فقط . ٣٠لمسافة ( تحركه، ولكنة يتالشى غالبا بعد 

وقد تخرج من سطح الماء  ،شديداً تضطرب اضطرابا  المياهفأن  المائية،العبور فوق المسطحات 

يتدلى من م) كما ١٥- ٨( ما بينوقطرها يتراوح  )،م٥٠من ( ألكثرنافورة يصل ارتفاعها احيانا 

  التورنادو. باقترابويعتبر ظهور هذا المخروط نذيرا  االرض.السحاب مخروط طويل يمتد نحو 

خاصة واليات تكساس وأوكالهوما  التورنادووتتعرض اراضي الواليات المتحدة بأعاصير 

ولكنها قليلة الحدوث في بقية  وأسترالياوكنساس وميسوري ونيراسكا وايوا. كما تتعرض له كندا 

). والتزال العديد من النماذج التجريبية التي صممت ١٩٧٧,Wallaceانحاء العالم المختلفة (

لكن معظم الباحثين في هذا  .شامالً عاجزة عن تفسير نشأته تفسيرا  وتحليله،لتمثيل التورنادو 

 المطرة،فيه هو ناجم عن الطاقة الكهربائية  للطاقة،الصدد يجمعون على ان المصدر الرئيس 

  داخلها.نتيجة لشدة البرق الذي يحدث  لها،تي تتجمع في السحب الرعدية المصاحبة ال

  

  التورنادو:عاصير أتصنيف 

الجوية  لألرصادوهو يعمل استاذا  )،Fujitaالباحثين االمريكيين ويدعى فوجيتا( أحدقام          

في االوساط  في جامعة شيكاغو بتصميم مقياسا للتعبير عن شدة هذه االعاصير. ويستخدم

بدءا  مراتب،ويصنف ذلك المقياس اعاصير التورنادو الى سبع  واسع.العلمية وعلى نطاق 

بالمرتبة السابعة التي تعتبر اكثرها شدة وقوة. علما  وانتهاءً  مرتبة،) والتي تمثل اقلها F٠بالمرتبة (

الحد االقصى  ولكنه يمثل االطالق،بأن اعصارا من المرتبة السابعة لم يحدث من قبل على 

  ).١٩٦٨,Rumney(االعصار. الذي يمكن ان تصل اليه شدة وقوة 

  



٣٩ 

 

  ويوضح الجدول التالي سلم فوجيتا لتصنيف اعاصير التورنادو:

  

  سرعة الرياح ميل بالساعة  المرتبة

F٧٢- ٤٠ ٠  

F١١٢- ٧٣  ١  

F١٥٧- ١١٣  ٢  

F٢٠٦- ١٥٨  ٣  

F٢٦٠- ٢٠٧  ٤  

F٣١٥- ٢٦١  ٥  

Fفأكثر ٣١٦  ٦  

  )٣- ١-٢الجدول (

  عاصير التورنادوأسلم فوجيتا لتصنيف 

 :اآلثار الناجمة عن األعاصير

نتيجة لحركة اإلعصار في خطوط مستقيمة أو منحنية فانه يسبب دمارا هائال على        

اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة ومصاحبته باألمطار الغزيرة والفيضانات والسيول باإلضافة 

 فان ذلك يؤدي إلى حصول اآلثار اآلتية: إلى ظاهرتي البرق والرعد،

 خسائر في األرواح وحدوث ذعر بين األهالي.  )١

 تشريد اآلالف من األشخاص.  )٢

 تدمير الممتلكات  )٣

تدمير البنية التحتية منها تدمير شبكة الطرق، شبكات الكهرباء والمياه، تدمير شبكات   )٤

 االتصاالت.

 وجود أشخاص محاصرون.  )٥



٤٠ 

 

 والخدمات العامة. تعطل الحياة الطبيعية  )٦

 الزراعية.اإلضرار باألراضي  )٧

 الوطني اليمني). واألمراض. (المركزانتشار األوبئة   )٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤١ 

 

  المبحث الرابع 

  إعصار ساندي 

  مقدمة:

 إعصـارقـام  المتحدة،حوالي الساعة الثامنة مساًء شرق الواليات  آيارمن  ٢٩في يوم االثنين في 

ــًا فــيأحــدألطلســي لمدينــة نيوجيرســي التــي علــى طــول الســاحل ا ســاندي بتمزيــق اليابســة  ثت خراب

ميل/السـاعة باإلضـافة الـى  ٨٠ما فـوق  التي وصلت سرعتهابسبب الرياح  Atlantic cityمدينة 

المد العـالي الـذي اقترنـت آثـاره باكتمـال القمـر. فـي حـين أن المدينـة ال زالـت تتعـافى مـن تـداعيات 

ذا الحــدث مــن شــأنه أن يفيــد المخططــين لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة هــذه العاصــفة فــإن تحليــل هــ

واالستجابة للطوارئ في المسـتقبل. والغـرض مـن هـذا المشـروع هـو تقـديم تقيـيم أولـي عـن اعصـار 

وســيتم تنفيــذ تحليــل لتحديــد  التحديــد،ســاندي فــي مدينــة نيوجيرســي والمحــيط األطلســي علــى وجــه 

. وعلى ذلك سيتم تقديم تأثير ارتفـاع مسـتويات البحـار علـى مجال الخسائر المتمثلة على الشاطئ

Atlantic city  وأخيرًا فإن هذا التحليل يعطي تصورًا لمواقع الطـرق الرئيسـية المسـتخدمة لإلخـالء

  ).٢٠١٢,Heitshusen(المدينة. فضًال عن مواقع أول المستجيبين والمدارس داخل 

  نبذة تاريخية:

  ي):األطلس (المحيطاعصار ساندي  •

وبما أن العاصـفة أتـت  ،٢٠١٢ آيار ٢٩أتى اعصار ساندي شمال شاطئ والية نيو جيرسي في 

قوية وشقت طريقها على طول الساحل الشرقي فلذلك ألحقت الضـرر بمرافـق الطيـران لوكالـة ناسـا 

أمــا فــي واليــة فيرجينيــا تــم انشــاء مشــروع حمايــة خــط الشــاطئ وذلــك بإعــادة  المنكوبــة،فــي الجزيــرة 

  الشاطئ.رة الجهود المبذولة وادراكها قبل وبعد من خالل الصور التي أخذت لخط ادا

حسبما ذكر المركز الوطني لألعاصير ان  ٢٠١٢ آيار ٢٩صباحا وفي يوم  ٨وفي تمام الساعة 

 ويـر،ديـال  جيرسـي،العاصفة االستوائية ضـربت رياحهـا طـول الشـاطئ وسـواحل جنـوب واليـة نيـو 

كمـــا  بيـــك،تـــدت العاصـــفة االســـتوائية لتصـــل داخـــل ووســـط خلـــيج شيســـا كمـــا ام فيرجينيـــا،وشـــرق 

  اليابسة.انعدمت الرؤية نحو 



٤٢ 

 

% مـن ٢٠قـدم مـن الجـدار الرملـي والواقيـات وحـوالي  ٧٠٠كما قام اعصـار سـاندي بإزالـة حـوالي 

  ناسا.مرافق الدعم من وكالة  إطالقواقيات الشاطئ من الضربات التي تضم منصات 

 

  )١٢- ٢الشكل (

رة جوية من وكالة ناسا توضح ضربات مرافق وكالة ناسا وخط الشاطئ (على اليسار في صو 

شهر اغسطس بعد االنتهاء من مشروع حماية خط الشاطئ وعلى اليمين التقطت في شهر 

  االعصار)نوفمبر بعدما انجرف الساحل من 

  وكاترينا:مقارنة بين رياح ساندي  •

) متماثلـة ٢٠٠٥) وكاترينـا (٢٠١٢ا االعاصـير سـاندي (كانت مشاهد الدمار والحطام التي تركته

بشـــكل مأســـاوي حيـــث غمـــرت العواصـــف المـــدن الكبـــرى وقطعـــت الكهربـــاء عـــن الماليـــين ودمـــرت 

ولكــن مــن وجهــة نظــر األرصــاد الجويــة كانــت العواصــف  العاليــة،الســواحل ذات الكثافــة الســكانية 

  .جداً مختلفة 

سي يتحدث عن الزوبعة أو االعصار االستوائي ، ومن وقد كان اعصار كاترينا بمثابة كتاب مدر 

وجهــة نظــر أخــرى كانــت مجــال الريــاح تنــاظري حيــث يضــرب بشــكل دائــري حــول مركــز الضــغط 

المنخفض ، مثل أكثـر االعاصـير المداريـة كـان كاترينـا عاصـفة دافئـة تسـير طاقتهـا باتجـاه الميـاه 



٤٣ 

 

اندي كانت له خصائص مماثلة في الوقـت الدافئة الى المحيط االطلسي ، اما بالنسبة إلعصار س

الذي كانت تهب أعاصير من خالل مناطق أخرى مدارية ولكن كلما تحركـت شـماًال انـدمجت مـع 

  نظام الطقس القادم من الغرب وبدأت تنتقل خارج االعصار االستوائي .

النـوعين  اما بالنسبة لألصوات المسموعة كانت متماثلة ولكن هنالك اختالفات جوهريـة بـين هـذين

 الدافئــــة،بينمــــا األعاصــــير المداريــــة تتجــــه مســــار طاقتهــــا مــــن ميــــاه المحيطــــات  العواصــــف،مــــن 

واألعاصير المدارية الخارجيـة تتغـذى مـن درجـة الحـرارة الحـادة والمنعكسـة بـين كتـل الهـواء الـدافئ 

ة ومجـاالت والبارد. أما االعاصير المدارية الغير مألوفـة تمتـد لتكـون غيـر متماثلـة مـع ريـاح واسـع

وعنــدما تصــبح االعاصــير االســتوائية غيــر مألوفــة تتوســع  بــدائري،ســحب أشــبه مــا يكــون شــكلها 

حقــول الســحب بشــكل كبيــر والريــاح تصــبح أقــوى ومــن خــالل هــذه العمليــة تتكــون أحيانــًا عواصــف 

  ساندي.متنقلة تحتفظ بالرياح المصاحبة لإلعصار كما كان الحال في اعصار 

وفـي الصـورة األولـى إلعصـار سـاندي التـي  االختالفـات،الالحقتـين بعـض ويتضح من الصورتين 

وهــــذه  الهنديـــة،تظهـــر بعـــض البيانـــات الخاصـــة بـــدوران الـــرادار مـــن منظمـــة االبحـــاث الفضـــائية 

 ماأ ،٢٠١٢ تشرين األول ٢٨البيانات أظهرت قوة واتجاه اعصار ساندي على سطح المحيط في 

مــن قبــل حركــة  ٢٠٠٥ آب ٢٨اثلــة حصــلوا عليهــا فــي كاترينــا قــدمت بيانــات مم إعصــارصــورة 

  للمتقاعدين.الرادار التابع لفضائية وكالة ناسا 

والريـاح كانـت سـرعتها  كاترينـا،ان الفرق المالحظ أكثر هو مدى مجاالت الريـاح القويـة إلعصـار 

امـا اعصـار سـاندي  الحافـة)،ميـل مـن الحافـة الـى  ٣٠٠كم ( ٥٠٠كم / الساعة على محيط  ٦٥

  . ميل) ٩٠٠كم ( ١٥٠٠متدت كثافة الرياح فا

رياح كاترينا كانت اكثر كثافة ولكنها غطت منطقة أقل ، وقال براين ميكنولدي الراصد الجوي في 

جامعة ميامي الذي ألف مقال يشرح فيه تصـاعد اعصـار سـاندي الـذي تسـبب فـي اضـرار كبيـرة " 

صار كاترينـا قـادرًا علـى توليـد موجـة محليـة عند درجة الغليان التي تبدأ منها عقدة الموجة كان اع

ولكن ساندي كان قادرًا على توليد موجـة مـدمرة علـى طـول أكبـر مـن السـاحل " ، وثمـة فـرق آخـر 

وهــو موقــع قــوة الريــاح لألعاصــير المداريــة فــي نصــف الكــرة الشــمالي ، ان أقــوى الريــاح عــادة مــا 

) ، امــا مجــال  eye wallوتســمى ( تكــون فــي وســط حلقــة العــين مــن العواصــف الرعديــة العنيفــة

الـــريح إلعصـــار كاترينـــا كـــان مناســـبًا لهـــذا الـــنمط ولكنـــه بالنســـبة إلعصـــار ســـاندي كانـــت الريـــاح 



٤٤ 

 

ضــعيفة شــرقًا ، ان اعصــار ســـاندي بــدأ بالفعــل التفاعـــل مــع تنــاقض عـــالي ومغلــق لشــمال شـــرق 

  البالد .

ـــدفع النفـــاث ومنظمـــة ) فـــي مختQuicksatوكـــل هـــذه البيانـــات تـــم تقـــديمها مـــن قبـــل قمـــر ( بـــر ال

بــراين  افينــز،جينــي  وهــم:وقــدموا هــذه البيانــات افــراد مــن فريــق المهمــة  الهنديــة،البحــوث الفضــائية 

  اليكساندر.فوري  ستاليس،براين  ميكنولدي،

  

  )١٣- ٢الشكل (

خريطة لرياح اعصار ساندي مقدمة مع بيانات صادرة من حركة الرادار في منظمة األبحاث 

حيث أظهرت قوة واتجاه رياح ساندي على سطح المحيط في  Ocean sat٢القمر  الهندية من

هي اللون األصفر وما  ساعة)ميل / ٤٠٠(كم ٦٥وسرعة الرياح فوق  ٢٠١٢ تشرين األول ٢٨

ميل/ساعة)  ٦٠كم ( ٩٥والتي تزيد عن  البرتقالي،هي اللون  ساعة)ميل / ٥٠٠كم ( ٨٠فوق 

  داكن.هي أحمر 



٤٥ 

 

  

  )١٤-٢الشكل (  

عبر القمر الصناعي  ٢٠٠٥ تموز ٢٨صورة لرياح اعصار كاترينا تظهر فيها بيانات أخذت في 

Quick sat  سرعة الرياح فوق  للمتقاعدين،عن طريق حركة الرادار التابع لوكالة ناسا الفضائية

 البرتقالي،ميل/ساعة) هي اللون  ٥٠كم (٨٠فوق  األصفر،ميل/ساعة) هي اللون  ٤٠كم (٦٥

  داكن.ميل/ساعة) هي أحمر  ٦٠كم ( ٩٥عن  التي تزيد

  

  

  



٤٦ 

 

 جيرسي:اعصار ساندي غير الساحل في والية نيو  •

 نيوجيرســــي،تغيـــرت الحيــــاة الــــى األبـــد علــــى طــــول شـــواطئ واليــــة  ٢٠١٢ تشــــرين األول ٢٩فـــي 

ونطــاقي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حســبما ذكــر خبــراء الرصــد الجــوي مــا  وكونتيكيــت، نيويــورك،

والمنظر العام للساحل الشرقي قد تغير على الرغم من عـدم  "،فة ساندي الخارقة سمي ب " عاص

ـــى األبـــد" عنـــد االشـــارة الـــى شـــكل حـــاجز  اســـتخدام فـــي أي وقـــت مضـــى ألي جيولـــوجي كلمـــة "ال

  الجزيرة.

 )،Mantolokingوفيمــا يلــي صــورتين تظهــران جــزء مــن المدينــة الســاحلية نيوجيرســي التابعــة ل (

رة حيـث اعصـار سـاندي قـام بتشـتيت اليابسـة وكـال الصـورتين أخـذت مـن شـعبة والى الشمال مباش

وبعـــد هـــذه  )،NOAAاالستشــعار عـــن بعـــد لـــإلدارة الوطنيـــة لدراســـة المحيطـــات والغـــالف الجـــوي (

 آذار ١٨تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل نفــس المجموعــة فــي  ٢٠١٢ تشــرين األول ٣١الصــورة فــي 

ـــاع حـــو  ٢٠٠٧ ) Trimbleقـــدم وذلـــك باســـتخدام نظـــام ( ٧٥٠٠الي حيـــث تـــم التقاطهـــا علـــى ارتف

  لالستشعار.الرقمي 

 

  )١٥-٢الشكل (  



٤٧ 

 

) مـن الشـمال فقـط مـن حيـث اعصـار سـاندي Mantolokingصورة لمدينـة نيوجيرسـي السـاحلية (

والتـي اظهـرت الـدمار الـذي تسـبب بـه اعصـار  ٢٠١٢ تشـرين األول  ٣١والذي مزق اليابسة فـي 

  .NOAAر ساندي أخذت عن طريق القم

  

  )١٦-٢الشكل (  

التقطت بواسطة القمر  ٢٠٠٧ آذار ١٨) في Mantolokingصورة لمدينة نيوجيرسي من (

NOAA  

 

بعد مرور  ١٩٣٨مليون دوالر عند افتتاحه في سنة  ٢٥) ما يقارب Mantolokingكلف جسر (

م مــن تمــت تغطيــة الجســر بالميــاه والرمــال والحطــا ٢٠١٢ تشــرين األول ٢٩اعصــار ســاندي فــي 

  المنازل فقرر المسؤولون اغالق المنطقة ألنها تعتبر غير مستقرة.

حيث  المحيط)أيضًا شارع  (تسمىكتل كاملة من المنازل على طول الطريق  الجزيرة،على حاجز 

تضــررت تمامـــًا وتــم جرفهـــا بعيــدًا بفعـــل العواصــف والريـــاح وتســببت خطـــوط نقــل الغـــاز الطبيعـــي 

  ع الحرائق في المنطقة وما بين بركة جونز.الموجودة في المدينة باندال



٤٨ 

 

  رصد األماكن المتأثرة:

 الدراسة:وصف من منطقة  •

 ٣٩,٣٦موجودة في  ونيوجيرسي وهي Atlantic cityان المنطقة الجغرافية للدراسة هي 

N  ٧٤,٤٢و W  فــي الجــزء الجنــوبي الشــرقي مــن واليــة نيوجيرســي علــى طــول ســاحل

ود للمنطقــة الجغرافيــة التــي ســيتم دراســتها وفقــًا لحــدود المحــيط األطلســي وســيتم انشــاء حــد

) يصـــور ٦-١. والشـــكل (٢٠١٢المدينـــة المعرفـــة مـــن مكتـــب االحصـــاء االمريكـــي لســـنة 

  ).٢٠١٢,Heitshusenنطاق منطقة الدراسة. (

  

  

  )١٧- ٢الشكل (

  االستشعار عن بعد لخبراء لمنظمة استخبارات المناطق الجغرافية

  



٤٩ 

 

حـوالي  ٢٠١٢ تشـرين األول ٢٩حل األطلسـي ومدينـة نيوجيرسـي فـي ضرب اعصار ساندي السا

يوليــو  ٤) منطقــة الدراســة مــع صــور التقطــت فــي ١٨-٢ويصــور الشــكل ( مســاًء،الســاعة الثامنــة 

  قبل حدوث االعصار. NAIPوهذه الصورة بمثابة  ٢٠١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٨- ٢الشكل (

  وث االعصارمجال االهتمام بمنطقة سواحل المحيط االطلسي قبل حد

  

  

  

  

  



٥٠ 

 

 تحليل الصور:

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٠- ٢(-) ١٩- ٢الشكل (

  وبعد قبل Atlantic cityمقارنة آلثار اعصار ساندي في مدينة 

  

  

) نسـبة ملحوظــة مـن تآكــل الشـواطئ علــى طـول الســاحل الجنـوبي مــن مدينــة ١٩-٢يبـين الشــكل (

Atlantic city كليــًا علــى الطــرف الشــمالي يصــور مســاحة الممــر الــذي دمــر  )٢٠-٢(.والشــكل

  .Abseconالشرقي من المدينة بالقرب من مدخل 



٥١ 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢١- ٢الشكل (

 Abseconمقارنة قبل وبعد لمنطقة 

 

) مجال الشواطئ التي دمرت خالل اعصـار سـاندي كمـا هـو موضـح فـي ١٠-١ويوضح الشكل (

 ١٦٨ –متر مربع ١٢٧وله من الذي فقد خالل العاصفة ط Atlantic cityالصورة يظهر شاطئ 

  متر مربع .



٥٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٢- ٢الشكل (

  شواطئ فقدت خالل اعصار ساندي

  

كمــا هــو موضــح فــي الشــكل  الطــوارئ،اإلخــالء األساســية لمواجهــة  خطــة )٢٢-٢(ويبــين الشــكل

وعـالوة علـى  Atlantic cityمراكـز اطفـاء ومستشـفى اقليميـة موجـودة علـى طـول سـاحل  ٦هناك 

  مدرسة يمكن أن تتضرر في منطقة الدراسة. ١٤ذلك هناك 

  

  

  

  



٥٣ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٣- ٢الشكل (

  خطة االستجابة للطوارئ

  

  

  

  

  

  



٥٤ 

 

 Atlantic) ارتفـاع تـدريجي فـي مسـتوى سـطح البحـر وأثـره المحتمـل علـى ٢٣-٢ويبـين الشـكل (

city .خالل العواصف  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٤- ٢الشكل (

  مستوى البحر أثناء العاصفة

  

  

  



٥٥ 

 

  حصائيات:اال

  ناسا تصل الى معدل هطول األمطار إلعصار ساندي من الفضاء: •

) هـــي االعمـــال الفضـــائية لقيـــاس ميـــاه TRMMان مهمـــة وكالـــة ناســـا لقيـــاس األمطـــار المداريـــة (

) حلقـت فـوق TRMMكمـا أن ( لـألرض،األمطار فـي الفضـاء ألنـه يـدور حـول المنـاطق المداريـة 

حيـث تـم جمـع البيانـات التـي تـم تعيينهـا  ٢٠١٢ رين األولتشـ ٢١اعصار ساندي منذ والدته يـوم 

اآلن إلظهـــار مـــدى تراجـــع العاصـــفة المطريـــة علـــى طـــول الســـاحل الشـــرقي فـــي الواليـــات المتحـــدة 

  األمريكية.

الفيضانات األخيرة القاتلة على طول السواحل الشمالية الشرقية للواليات المتحدة األمريكية تسـببت 

ان هبـوب ريـاح قويـة دفـع ميـاه المحـيط نحـو السـاحل الـذي  قوة،أكثر في تضخم العاصفة لتصبح 

كــون المــد العــالي فــي نفــس الوقــت لينــتج آثــار أضــخم للعاصــفة القويــة وقــد تســببت ايضــا بعــض 

  والجداول.الفيضانات التي هطلت على فترات طويلة من األمطار الغزيرة بتجاوز حدود األنهار 

) التـابع لوكالـة MPAقي فـي موضـوع تحليـل األمطـار () يحدد الوقت الحقيTRMMوعلى أسس (

  .Marylandللطيران الفضائي في والية  Goddardناسا في مركز 

) والتي تقـوم بمراقبـة هطـول األمطـار MPAان موضع تحليل األمطار من خالل الهيئة المشرفة (

 ). تـمرضدرجة جنوب خط الع ٦٠-درجة شماالً  ٦٠على مساحة واسعة من الكرة األرضية (من 

تشـرين  ٣١-٢٤حساب مجاميع هطول األمطار فـي أنحـاء الواليـات المتحـدة األمريكيـة للفتـرة مـن 

  عندما أحدثت العاصفة الرملية فاجعة عبر المنطقة. ٢٠١٢ األول

الـذي كــان  انــش) ١٠,٢ملـم ( ٢٦٠مــن  وأكبـروقـد أشـار التحليــل أن معـدل هطــول األمطـار ثقيــل 

 ٧ملــم بالمجــاميع ( ١٨٠يط األطلســي وان هطــول األمطــار بنســبة فــوق الميــاه المفتوحــة فــي المحــ

وقعــت علــى العديــد مــن المنــاطق قــرب ســاحل المحــيط األطلســي مــن واليــة نيوجيرســي الــى  انــش)

  والية كارولينا الجنوبية.

حالة وفاة وأكثر  ١٢٠وقد بلغ عدد القتلى من الفيضانات التي تسبب بها اعصار ساندي ما فوق 

وفاة في الواليات المتحدة حسـب التقـارير  حالة ٥٠واة في منطقة البحر الكاريبي حالة وف ٧٠من 

  األخيرة.

  



٥٦ 

 

  

)٢٥- ٢الشكل (  

صورة تمثل تحليل هطول األمطار يوضح أثقل معدل لسقوط األمطار كان فوق المياه المفتوحة 

 وتبين األطلسي،انش فوق المياه المفتوحة في المحيط  ١٠,٢ملم~ ٢٦٠على المحيط األطلسي (

انش على االرض في العديد من  ٧ملم ~ ١٨٠أيضا سقوط االمطار على المجاميع بمعدل 

المناطق بالقرب من ساحل المحيط االطلسي من نيوجيرسي الى والية كارولينا الجنوبية واللون 

 االبيض يظهر مسار اعصار ساندي فوق المحيط االطلسي باإلضافة الى هذا التحليل).



٥٧ 

 

  

  )٢٦- ٢الشكل (

وتظهر بقايا الغيوم من ساندي التي ال تزال علـى  GOES ١٣-NOAAصورة واضحة من قمر 

وشـمال كنـدا وشـرقي الواليـات المتحـدة وذلـك فـي تمـام  New Englandالبحيرات الكبرى وشـرقي 

  .٢٠١٢ تشرين األول ٢ظهرًا في يوم  ١:٣١الساعة 

  

ائًال بمـا يخـص بقايـا اعصـار سـاندي "ان أصدر مركز التنبؤات الجوية الهيدرولوجية االستشارية قـ

مراكز االضطالع على بقايا ساندي المتعددة يمكـن ايجادهـا مـن خـالل انخفـاض البحيـرات الكبيـرة 

."  

  الصور:تحليل نتائج 

ـــوم اعصـــار ســـاندي فـــوق شـــرقي كنـــدا وشـــمال شـــرقي  • ـــت األقمـــار تظهـــر بقايـــا غي ال زال

  االمريكية:الواليات المتحدة 



٥٨ 

 

  

  )٢٧- ٢الشكل (

وتظهر بقايا الغيوم من ساندي التي ال تزال علـى  GOES ١٣-NOAAورة واضحة من قمر ص

وشـمال كنـدا وشـرقي الواليـات المتحـدة وذلـك فـي تمـام  New Englandالبحيرات الكبرى وشـرقي 

  .٢٠١٢ تشرين األول ٢ظهرًا في يوم  ١:٣١الساعة 

ن شـمال شـرق الواليـات المتحـدة أظهرت صور األقمار منظرين لسحب ساندي المتبقية والممتـدة مـ

  االمريكية الى كندا.

أظهــرت دائــرة األرصــاد الجويــة الوطنيــة فــي الخريطــة منطقتــين يظهــر فيهمــا مجــالين مــن الضــغط 

حيث تتواجد بقايا  ٢٠١٢ تشرين اآلول ٢) في تاريخ Quebecالمنخفض على شرق كندا قرب (

ويــرتبط هــذا المجــال  واســعة،مسـاحة  مـن الســحب لعاصــفة أو اعصــار سـاندي ال زالــت باقيــة علــى

  مع الضغط المنخفض لبقايا اعصار ساندي.

ظهــرًا  ١:٣١فــي تمــام الســاعة  GOES ١٣-NOAAوهــذه الصــورة الظــاهرة والتــي أخــذت عبــر 

والتـــي أظهـــرت فيهـــا بقايـــا  ٢٠١٢ تشـــرين األول ٢بتوقيـــت شـــرق الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي 

 كنـدا،فـي  New Englandماء البحيـرات الكبـرى لتصـل الـى السـحب التـي ال تـزال باقيـة فـوق سـ



٥٩ 

 

 Ottawaو Quebecأكثـر مـن  الغربيـة Labradorو Newfoundlandوامتدت سحب ساندي 

 Goddardفــي مركــز  GOES. تــم إنشــاء الصــورة عــن طريــق مشــروع وكالــة ناســا Torontoو

نـوفمبر أفـادت  ٦الثنـين وبحلول يـوم ا ،Marylandوالحزام األخضر في والية  الفضائي،للطيران 

دائـــرة مشـــروع خـــدمات الطقـــس الوطنيـــة بـــأن منطقـــة الضـــغط المـــنخفض المرتبطـــة ببقايـــا اعصـــار 

  ساندي ستكون على خارج حدود الشاطئ.
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  الفصل الثالث 

  الدراسات السابقة والنتائج والتوصيات 
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  السابقة:الدراسات 

وأثره على السياحة  ة والخرائط الرقمية في تنمية الغطاء النباتيأهمية الصور الفضائي) ١

  البيئية في منطقة جازان

   (٢٠١٠) د. آمال بنت يحيى عمر الشيخ

  الملخص

تتنــاول هــذه الدراســة أهميــة الصــور الفضــائية والخــرائط الرقميــة فــي دراســة الغطــاء النبــاتي 

ب النباتات والغابات الطبيعية دورًا مهمًا في وأثره على السياحة البيئية في منطقة جازان، حيث تلع

الســياحة البيئيــة يتمثــل فــي االســتمتاع بالبيئــة الطبيعيــة والحيــاة البريــة كمــا يعــد االهتمــام بالمنــاطق 

والمســطحات الخضــراء  لألغــراض الترويحيــة أحــد أهــم المؤشــرات للحكــم علــى مــدى تقــدم الــدول،  

لطبيعيــة تشــكل أهــم اســتخدامات األرض الترويحيــة حيــث مــا زالــت األراضــي الخضــراء والغابــات ا

العتبارها مراكز هامة لجذب السياحة الدولية والوطنية نظرًا لحفاظها على البيئة الطبيعية الفطرية 

  بتلك المناطق التي ينشدها العديد من السياح والتي لم يغيرها فعل البشر.

يـة مـن الفضـاء هـدفت هـذه الدراسـة ومع تسارع وتيـرة التقـدم العلمـي، وتـدفق البيانـات الرقم

إلــى توظيــف تقنيــة االستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة لدراســة حالــة الغطــاء النبــاتي 

باألقــاليم المهــددة بالتصــحر فــي منطقــة جيــزان مــن خــالل تحليــل البيانــات الرقميــة لصــور األقمــار 

القمـــر  م) بواســـطة٢٠٠٢-١٩٨٧الصـــناعية الملتقطـــة لمنطقـــة الدراســـة فـــي شـــهر أيـــار لألعـــوام (

وتمــــت معالجــــة وتحليــــل البيانــــات الرقميــــة للصــــور  ).(Landsat.TM,EMالصــــناعي األمريكــــي 

، كما تم رسـم المخرجـات النهائيـة علـى ٨,٥ .ERDAS Imagine Vالفضائية باستخدام برنامج 

  .٩,٢.Arc GIS Vهيئة خرائط رقمية باستخدام برنامج 

لتغيـــر فـــي مســـاحة الغطـــاء النبـــاتي األخضـــر العتبـــاره كمــا ركـــزت الدراســـة علـــى أهميـــة ا 

إحـدى أهـم المؤشـرات علـى وجـود التصـحر مــن عدمـه، والعتبـاره أيضـًا مـن أهـم العوامـل الطبيعيــة 

الباحثــة أســلوب المــنهج الوصــفي والمــنهج التحليلــي للبيانــات الرقميــة  الســياحية، وتبنــتللمقومــات 

ميــة، باإلضــافة إلــى الخــرائط الســياحية والطبوغرافيــة المســتمدة مــن الصــور الفضــائية والخــرائط الرق

  والبيانات التي تم جمعها من عدة مصادر مختلفة ذات صلة بموضوع الدراسة. 
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وأشارت نتائج الدراسة إلى أن منطقة جازان تتعرض إلى تدهور بيئـي فـي الغطـاء النبـاتي 

غالل المتزايــد للمســاحات م نتيجــة االســت٢٠٠٢م إلـى عــام ١٩٨٧األخضـر للفتــرة الممتــدة مــن عــام 

الخضــراء، والرعــي الجــائر، والتعامــل غيــر المخطــط مــع المــوارد الطبيعيــة للمنطقــة، باإلضــافة إلــى 

النمو الديموغرافي، والزيادة المضطردة في عدد السكان، وهذا بدوره يـؤثر علـى األراضـي الزراعيـة 

دة العضــوية، وبالتــالي يســهم فــي وٕانتاجيتهــا ويــؤدي إلــى تعريــة التربــة وجفافهــا نتيجــة تنــاقص المــا

بروز قضايا التصحر وما له من آثـار سـلبية علـى السـياحة البيئيـة فـي منطقـة جيـزان، ومـا يترتـب 

 عليه أيضًا من فقد متواصل للمساحات الخضراء، ونقص نصيب الفرد من هذه المساحات.

  

ضائية في دراسة محمود حسين ملكاوي عن دور االستشعار عن بعد والصور الف وفي )٢

  )٢٠١٠حماية البيئة والحد من الكوارث الطبيعة(

اخضع الخالق عز وجل هذا الكون بما فيه االرض التي نعيش عليها الى نظام بيئي محكم 

للمحافظة على مقومات الحياة فيه ، اال ان تدخل االنسان في كثير من االحيان من شأنه 

االرض ، والتدخل البشري السلبي له عدة االخالل بعناصر مكونات التوازن البيئي على هذه 

صور واشكال كالتلوث ، والمساهمة في تقلص االراضي الصالحة للزراعة وبالتالي الزحف 

الصحراوي على حساب المناطق الزراعية ، وسوء استعماالت االراضي ، والتضخم السكاني 

ت المائية القارية ( البحار المتزايد والتوسع العمراني العشوائي غير المنظم ، وانحسار المسطحا

والبحيرات المغلقة) واستنزاف موارد المياه الجوفية غير المتجددة ، والفيضانات وحرائق الغابات 

وغيرها، وامام هذه التحديات الخطيرة التي تواجه البشرية ، فان تطور العلوم والتكنولوجيا الحديثة 

ونات عناصر التوازن البيئي والعمل على يمكن ان تساهم الى حد بعيد في الحد من العبث بمك

واضحة قابلة  واستراتيجياتحماية البيئة ، اذا ما احسن استخدام هذه التقنيات وتم االلتزام بخطط 

للتنفيذ ، االمر الذي قد يسهم في وقف التدهور والنزيف الحاد في موارد الطبيعة حفاظا عليها 

  القادمة . ألجيالنا

عد وانظمة المعلومات الجغرافية تسهم بشكل فاعل في اجراء البحوث وتقنيات االستشعار عن ب

والدراسات المتنوعة والتي من شأنها المساهمة في حماية البيئة بشكل عام ، اذ يمكن عن طريق 

تحليل الصور الفضائية الحصول على المعلومات المتعلقة بكل المعالم واالجسام والعناصر 

الكهرومغناطيسية المنعكسة  شعةلألقياس الطاقة واالستقطاب سجيل و االرضية وذلك من خالل ت
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والمالزمة للعناصر والمعالم االرضية والمحيطات والهواء المحيط بالقشرة االرضية ، اذ وجد 

علميًا أن لكل جسم قيمة اشعاعية تميزه عن غيره ، وبالتالي فان البصمة االشعاعية الخاصة 

االجسام دون التماس ومن هنا امكن التعرف على ماهية هذه بجسم ما تميزه عن باقي االجسام ، 

مكانية تحليل مكوناتها عن بعد . ويتوفر لدى المركز الجغرافي الملكي االردني إ بها مباشرة و 

نظمة أية و مكانات الفنية والبشرية في مجاالت المساحة االرضية والجوية والفضائرات واإلالقد

ويتابع المركز ما يستجد من تطورات  االغراض،ائط لمختلف نتاج الخر إ المعلومات الجغرافية و 

وعليه فان المركز يمكن ان يساهم وبكفاءة في اجراء  العالمي،علمية وتقنية على المستوى 

فهو شريك حقيقي في  وغيرها،دراسات وبحوث في مجاالت التلوث والبيئة والموارد الطبيعية 

  مؤسساتنا.التنمية لكل 

  يقات التكنولوجيا الحديثة في مواجهة الكوارث واألزمات البيئية والطبيعية دراسة حول تطب  )٣

      محمود يوسف محمود غنيم  د.

  الملخص:

ال يمكن ألحد القول بأننا نستطيع أن نمنع حدوث الظواهر الطبيعية التي قد تؤدي في العديد  

و عمل رؤية مستقبلية من األحيان لكوارث تضرب العديد من البلدان العربية ولكن الهدف ه

إلدارة الكوارث الطبيعية لحماية المدن والتجمعات العمرانية على النطاق الواسع ولحماية المباني 

  حدوثها.على النطاق األصغر من آثار تلك الكوارث قبل وعند وبعد 

فهي  "،كما ال يمكن ألي إنسان أيضًا أن يصف إدارة األزمات والكوارث بأنها "كاملة ومثالية

 االستراتيجي والمادية. والتخطيطتتعلق باإلقالل من األلم والضرر من منظور الخسائر البشرية 

إذ أن االستراتيجية ال تكون مفيدة إال  السليمة،الناجح إلدارة األزمة يتوقف على االفتراضات 

 ولذلك يجب إيجاد الوقت،عندما يظل المنطق الذي تستند إليه الخطة صالحًا وسليمًا بمضي 

فال شك في أن هناك اختالف بين األزمة غير  واألزمات،مسبقة إلدارة الكوارث  استراتيجية

يتناول بالدراسة معرفة كيفية االستفادة من التطبيقات الحديثة في  المدارة. والبحثالمدارة واألزمة 

ن احتمال إدارة الكوارث واألزمات الطبيعية والبيئية وذلك عن طريق توفير المعلومات الدقيقة ع

حدوث تلك الكوارث ورصدها واإلنذار المبكر عنها عن طريق استغالل التطبيقات العلمية 

للتكنولوجيا الحديثة وذلك لدعم المؤسسات العربية العاملة على إدارة الكوارث والبحث يخلص إلى 

ر توضيح بعض المجاالت التي يمكن تسخير تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في اإلنذار المبك
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(والتي تستخدمها العديد من دول العالم الكبرى منذ عدة سنوات) وذلك في مجال :الحفاظ على 

البيئة الطبيعية داخل المدن وذلك عن طريق : رصد المناطق الطبيعية جويًا عن طريق منظومة 

واالستشعار عن بعد وربط نتائج هذه الفحوصات مع برامج نظام المعلومات الجغرافية  GPSال 

 )GIS ) لغرض إنتاج طبقات (Layers تمثل كٌل منها إحدى العوامل المؤثرة في اتخاذ (

القرارات حيال التعدي على المناطق الطبيعية ثم مقارنة الخرائط الناتجة بالمواصفات القياسية 

وضع  طريق:تخطيط المناطق الساحلية وذلك عن  الطبيعية. إعادةومبادئ التعامل مع المناطق 

إلعادة تخطيط المناطق الساحلية المعرضة للغرق وذلك التخاذ خطوات إيجابية مخطط مسبق 

يترتب عليها التقليل من آثار الكوارث البيئية. وذلك عن طريق استخدام تقنيات تجميع المعلومات 

في وضع أسس تخطيط المناطق الساحلية وذلك  GISباستخدام تطبيقات ال  وتحليلها GPSبال 

) تمثل كٌل منها Layerجديدة للمناطق الساحلية تتكون من عدة طبقات ( عن طريق رسم خريطة

  القرارات.إحدى العوامل المؤثرة في اتخاذ 

  

استخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقدير المساحة وكثافة  )٤

  مشاجر الغابات االصطناعية في مدينة الموصل

  المؤلفون

  مي                                عاهـد ذنون الحما

  عبد عباس العـزاوي                                  د. علي

  القصاب عبـد اهللاعمر 

)٢٠٠٣                                                                             (                                          

  الملخص:

تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات بشكل تكاملي في التفسير البصري للصور  استخدمت

ية في مدينة الجوية المصححة ذات المقياس الكبير لتحديد وحساب مساحة الغابات االصطناع

ورخيصة وبأدق نتيجة ممكنة لتقييم الوضع الذي أصبحت عليه هذه  الموصل بطريقة سريعة

  .٢٠٠٣الغابات لغاية سنة 
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على  تم تصنيف المساحات على أساس الكثافة التاجية لألشجار التي تغطي أرض الغابة بناءً 

مقياس كثافة اختير من قبلنا ليتناسب مع موضوع البحث. أظهرت النتائج أنه يمكن استخدام هذه 

الطرق بشكل دقيق ورخيص إلنتاج خارطة مساحية حسب كثافة هذه المشاجر االصطناعية 

ن تكرار البحث على فترات زمنية متتالية إلعادة تقييم التطورات السلبية وااليجابية للغابات ويمك

  عليها.الحاصلة 
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  النتائج:

  

  تم التوصل الى النتائج التالية من خالل الدراسة:

تساعد تقنيات االستشعار عن بعد في التنبؤ ورصد الكوارث الطبيعية ما عدا الزالل ال  )١

 بؤ بها ولكن يمكن رصدها.يمكن التن

 لالستشعار عن بعد دور في تحديد األماكن المتضررة من الكوارث. )٢

عن طريق االستشعار يمكن التنبؤ بنشوء وتطور تكون االعصار من خالل الصور  )٣

 الفضائية والجوية.

 عن طريق االستشعار عن بعد تم رصد اعصار ساندي وتتبع خط سيره. )٤

على المناطق المتضررة من اعصار ساندي وحجم  عن طريق االستشعار تم التعرف )٥

 الضرر من خالل تحليل الصور المأخوذة من األقمار الصناعية والصور الجوية.

يمكن من خالل االستشعار التنبؤ بالكوارث وعمل خطة سريعة للتخفيف من آثارها من  )٦

قع إذا لزم خالل ابالغ الجهات المسؤولة والمواطنين وأخذ الحيطة والحذر واخالء الموا

 األمر.

  

  التوصيات:

 باألردن.العمل على تفعيل تكنولوجيا االستشعار عن بعد في مجال رصد الكوارث  )١

زيادة األبحاث النظرية والعملية ومتابعة آخر التطورات لتقنيات االستشعار عن بعد في  )٢

 الكوارث.رصد 

ادارة الكوارث  العمل على نشر الوعي بالمجتمع بأهمية تقنيات االستشعار عن بعد في )٣

عن طريق الندوات والبرامج التلفزيونية واألبحاث العلمية وٕاشراكها داخل المناهج 

 التعليمية.

 بعد.توفير كوادر متخصصة في استخدام تقنيات االستشعار عن  )٤
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ايجاد المراكز المؤهلة تقنيًا في استخدام تقنيات االستشعار عن بعد وتفعيلها في التنبؤ  )٥

 الكوارث.ة والتخطيط في ادار 

العمل على االستفادة األفضل من تقنيات االستشعار عن بعد في التنبؤ ورصد  )٦

األعاصير ألخذ الوقت الكافي في إخالء السكان والتخفيف من األضرار البشرية 

 والمادية.

 

 

  


