
 المحاضرة الثالثت 

خظائض اإلشؼاع الكهرومغىاطٍسً 
 (مصادر الطاقة، تفاعلها مع الغالف الجىي وسطح األرض)

 الجزء الثاني

   أبوضاهركامل . د



 مظادر الطاقت الكهرومغىاطٍسٍت 

 المستخدمة الكهرومغناطٌسٌة للطاقة الرئٌس المصدر هً الشمس•

  .بعد عن االستشعار تطبٌقات فً

 المطلق الصفر من أعلى حرارتها درجة تكون التً األجسام كل•

 .كهرومغناطٌسً إشعاع تبعث

 اختالف وٌوجد موحدا   لٌس موجً طول لكل اإلشعاع كمٌة توزٌع•

 الطاقة إرسال وإعادة امتصاص على وآخر جسم كل قدرة بٌن

 .الكهرومغناطٌسٌة

 ٌنعدم التً الحرارة درجة :بأنها المطلق الصفر درجة تعرف•

 حرارة درجة تكون التً الحالة وهً المثالً، الغاز ضغط عندها

 (م 273ْ -) تساوي وهً إلٌه، تصل أن ٌمكن ما أقل فٌها الجسم
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 إشعاع الجسم األسىد
 تبعث المطلق الصفر من أعلى حرارتها درجة تكون التً األجسام كل•

 .كهرومغناطٌسٌا   إشعاعا  

 حرارته درجة باختالف تختلف ما جسم من المنبعثة الطاقة إجمالً إن•
 حرارة درجة ارتفاع مع بسرعة منه المنبعثة الطاقة وتتزاٌد ، المطلقة
   .الجسم

 المواد أو األجسام عن كتعبٌر مجازي مصطلح األسود الجسم مصطلح•
 وتبعثها ، علٌه الواقعة الكهرومغناطٌسً اإلشعاع طاقة تمتص التً
   .كامل بشكل

 درجة على تعتمد ما جسم بواسطة المشعة الطاقة كمٌة إجمالً إن•
   ( بولتزمان ستٌفان معادلة ) المطلقة حرارته
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 2.9مه شكل 
  التً الحرارة درجات فً السوداء لألجسام الطاقة توزٌع منحنى ٌوضح•

   K 6000 – 200 بٌن تترواح

 الصادرة اإلشعاعً الدفق كثافة تمثل الرأسً المحور فً الموجودة القٌم•
 .السوداء األجسام من

   معٌنة حرارة بدرجة المنبعثة للطاقة الكلٌة القٌمة منحنى كل ٌمثل•

 حرارة درجة كانت كلما ) بولتزمان – ستٌفن قانون المنحنٌات تفسر•
 وطوله أكبر ٌبعثه الذي الكلً اإلشعاع مقدار كان كلما ، أعلى الجسم

   .أقصر الموجً

 نحو المطلقة األجسام إشعاع وزٌعت منحنٌات فً إزاحة وجود ٌبٌن•
 .األقصر الموجٌة األطوال

 إلى وٌعزى السائد الطول ٌسمى المطلقة لألجسام إشعاع أقصى إن•
 لألطوال حراري انبعاث أقصى حساب وٌمكن ، لإلزاحة وٌنز قانون

 5 .القصوى الموجٌة
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 9-2تابغ تفسٍر شكل 

 9.7) تبلغ المفترضة األرضً الحراري االنبعاث ذروة قٌمة أن نجد•
µm) . 

 النطاق فً عادة تعمل الصناعٌة األقمار على الحرارٌة المجسات لذلك•

 (µm 14.7) إلى ( 8µm ) من الطٌفً

 استعماله فٌمكن (µm 5) إلى (µm 3) بٌن الطٌفً النطاق أما•

 بقٌة من أعلى حرارتها درجة تكون التً المحلٌة المظاهر الستكشاف

 الحرارة درجة واستكشاف الغابات حرائق مثل لها المجاورة المظاهر

   . لٌال  

 الحرارة درجات بٌن الطٌفٌة العالقات  بالنك قانون ٌوضح•

 دٌنامٌكا فً توازن حدوث عند األسود للجسم اإلشعاعٌة والخصائص

 . الحرارة

 8   المفقودة والحرارة الشمس أشعة من المكتسبة الحرارة بٌن توازن ٌوجد•



 تبٍه الدفق اإلشؼاػً الشمسً والطاقت المىبؼثت مه األرع : طىرة 

 كٍف ٌضؼف الدفق اإلشؼاػً الشمسً بشكل كبٍر أثىاء مروري بالغالف الجىي 
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 تفاػل الطاقت الكهرومغىاطٍسٍت مغ الغالف الجىي 

 أخرى مرة األرض على الساقط اإلشعاع من %35 حوالً ٌنعكس•

   الجوي الغالف إلى

  اإلشعاع من  %17 الجوي الغالف ٌمتص•

 على الموجودة األجسام بواسطة امتصاصها ٌتم %48 أن حٌن فً•

 . األرض سطح

 الشمس من المرسلة الكلٌة الطاقة مجموع من  %46 حوالً أن نجد•

 . المرئً الطٌف نطاق فً تقع

 مع الجوي بالغالف مرورها أثناء الكهرومغناطٌسٌة الطاقة تتفاعل•

 .به العالقة والغازات الجزئٌات

   االمتصاص و التشتت : نوعٌن إلى التفاعل ٌنقسم•
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 Scattering( التبؼثر ) التشتت 

 . مساره عن الساقط اإلشعاع حرف فً التشتت ٌتسبب•

 الغاز وجزٌئات الكهرومغناطٌسً اإلشعاع بٌن للتفاعل نتٌجة ٌحدث•

  . الجوي الغالف فً الموجودة األخرى الجزٌئات أو

 تساوي) مجهرٌة جزٌئات من الحجم فً الجزٌئات هذه تتراوح•

 جزٌئات إلى (الكهرومغناطٌسً اإلشعاع موجات طول نفس تقرٌبا  

  المطر قطرة بحجم

   : أقسام ثالثة إلى التشتت ٌنقسم•

   راٌلً تشتت1)

   مً تشتت2)

   انتقائً الال التشتت3)
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 Rayleigh Scattering راٌلًتشتت 

 الكهرومغناطٌسً اإلشعاع ٌتفاعل حٌنما راٌلً تشتت سودٌ•

 من أصغر حجمها ٌكون التً الجوي الغالف فً العالقة بالجزٌئات

 النٌتروجٌن وجزٌئات الغبار) الساقط لإلشعاع الموجً الطول

 ( واألكسجٌن

  أن : بسبب الطوٌلة الموجات من أكثر القصٌرة الموجات تشتت إن•

 لإلشعاع الموجً الطول قوة مربع مع عكسٌا   ٌتناسب التشتت جمح

 . الكهرومغناطٌسً

 ضعف ٌبلغ (µm 0.4) األزرق الضوء تشتت مقدار أن نجد•

 . (µm 0.8) القرٌبة الحمراء تحت األشعة

  . التشتت هذا بسبب األزرق باللون السماء لون نشاهد لذلك•
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   راٌلًزرقت السماء و تشتت 

 . التشتت هذا بسبب األزرق باللون السماء لون نشاهد•

 ستبدو السماء فإن الجوي الغالف فً الجزٌئات هذه وجود انعدم لو•

 . سوداء

 الموجً للطول تشتت وٌحدث الجوي الغالف تجتاز الشمس أشعة•

 . األخرى المرئٌة الموجٌة األطوال من أكثر األزرق

 أطول مسافة تقطع الشمس أشعة فإن وغروبها الشمس شروق عند•

   . حمراء أو برتقالٌة السماء تبدو ولذلك الجوي بالغالف مرورها أثناء

 فً الساقطة الشمس ألشعة قوي استقطاب بحدوث راٌلً تشتت ٌمتاز•

 . والشروق الغروب

  الكهرومغناطٌسً لإلشعاع الموجً الطول على راٌلً تشتت ٌعتمد•

   . السائدة الجوٌة الظروف على ٌعتمد وال
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 Mie Scatteringتشتت مً 

 الحجم فً مماثل القادم اإلشعاع موجة طول ٌكون عندما ٌحدث•

 . الجوي الغالف لجزٌئات

 أكبر من الغبار وذرات الماء وبخار الغازات جزٌئات تعتبر•

 . التشتت هذا لحدوث المسببات

 حٌث الجوي الغالف من المنخفضة المناطق على مً تشتت ٌقتصر•

 .ومركز كبٌر بشكل الجوي الغالف جزٌئات تتواجد
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   الالاوتقالًالتشتت ( 3

 الموجً الطول من أكبر الجزٌئات حجم ٌكون عندما ٌحدث•

 . الكهرومغناطٌسً لإلشعاع

 عن المسئولة هً الكبرى الغبار وجزٌئات الماء قطرات تعتبر•

 . التشتت هذا حدوث

 : األمثلة من•

 . الماء قطرات على تشتمل التً الغٌوم خاصة الغٌوم تأثٌر•

 التً الغٌوم اختراق البصرٌة بعد عن االستشعار أقمار تستطٌع ال•

 . السالبة التصوٌر نظم فً األرض سطح مظاهر تحجب

 تصوٌر فً تؤثر األرض سطح على الغٌوم ظالل وجود أن كما•

 .  الصناعٌة األقمار
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 Absorptionاالمتظاص / ثاوٍاً 
 الكهرومغناطٌسً اإلشعاع تفاعل فً األخرى الرئٌسٌة اآللٌة هو االمتصاص•

 . الجوي الغالف مع

 قبل الكهرومغناطٌسٌة الطاقة من جزء بامتصاص الجوي الغالف ٌقوم•
 . األرض إلى وصولها

 غاز : الشمسٌة األشعة بامتصاص تقوم التً الرئٌسة الجوي الغالف عناصر أكثر•
 . والماء الكربون أكسٌد وثانً الماء وبخار األوزون

 الشمس من المرسلة البنفسجٌة فوق األشعة بامتصاص األوزون غاز ٌقوم•
 . ضارة أشعة وهً

 البعٌدة الحمراء تحت األشعة من جزء بامتصاص الكربون أكسٌد ثانً غاز ٌقوم•
 . الحراري االحتباس فً وٌتسبب

   . القصٌرة الموجات وجزء الحمراء تحت األشعة من كبٌر جزء الماء بخار ٌمتص•

  الجوي الغالف من السفلى الطبقة فً الماء بحار توزٌع فً كبٌر اختالف ٌوجد•

 جدا   محددة مناطق فً الكهرومغناطٌسٌة الطاقة بامتصاص تقوم الغازات هذه•
 الطٌف من

 الغالف جزٌئات قبل من باالمتصاص تتأثر ال التً الموجٌة األطوال : الجوٌة النوافذ•
   األرض سطح إلى الكهرومغناطٌسً اإلشعاع منها وٌنفذ ، الجوي
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 تفاػل الطاقت الكهرومغىاطٍسٍت مغ مظاهر سطح األرع 

 من األرض سطح من المنعكس الكهرومغناطٌسً اإلشعاع ٌعتبر•

   ودراستها علٌها التركٌز ٌجب التً المواضٌع أهم

 مع الكهرومغناطٌسً اإلشعاع تفاعل من أنواع ثالثة تحدث•

 واالمتصاص االنعكاس : وهً األرض سطح على األجسام

   والنفاذٌة

 والممتصة المنعكسة الكهرومغناطٌسٌة األشعة خصائص تعتمد•

 ونوعٌة الكهرومغناطٌسٌة للطاقة الموجً الطول لىع والنافذة

 . األرض سطح على األجسام وحالة

 المرئٌة فً الظاهرة األجسام مختلف تمٌٌز بإمكانٌة ذلك ٌسمح•

 . الفضائٌة
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مسألتان هامتان فً تفاػل األشؼت الكهرومغىاطٍسٍت مغ 

 الظىاهر ػلى سطح األرع 
  : األولى المسألة•
 عمى األجسام مختمف مع يتغير الثالث بأنواعو اإلشعاع خصائص إن•

 . وظروفيا المادة لنوعية تبعاً  األرض سطح
 لكل الطيفية البصمة عمى والحصول الظواىر بين بالتمييز يسمح مما•

   .وبشرية طبيعية ظاىرة
  : الثانية المسألة•
 كما ز ، األرض سطح عمى آلخر جسم من تختمف الموجية األطوال أن•

 . موجية نطاقات عدة في تعمل بعد عن االستشعار أنظمة أن
 . واحد طيفي نطاق في مختمفتين ظاىرتين تمييز يمكن ال لذلك•
   األشعة موجات أطوال اختالف عند األخرى عن إحداىما تمييز يمكن•
 ، المون في تغيراً  يعطي المرئي الطيف نطاق ضمن الموجة طول فتغيير•

 ويعكس األطياف جميع يمتص أحمر بمون يظير الذي الجسم أن فنجد
 21 . الطيف من األحمر القسم
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  Reflectanceاالنعكاس / ثانيًا 
 حجم : ىي عناصر ثالثة عمى المنعكسة الطاقة مقدار يعتمد•

 .السطح ونوعية ، السطح وخشونة ، السطح عمى الساقط اإلشعاع
 الطول عمى تعتمد التي الظواىر من السطح خشونة تعتبر•

 :الموجي
 أكثر بشكل الجسم سطح يظير طويالً  الموجي الطول يكون فعندما–

  . والعكس نعومة
 الظواىر مع الكيرومغناطيسي اإلشعاع انعكاس من نوعان يوجد•

 واالنعكاس المتناظر االنعكاس : األرض سطح عمى الموجودة
 . المنتشر
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 Specular Reflectanceاالنعكاس المتناظر  -1
 :عندما يحدث•

   ناعماً  الكيرومغناطيسي لإلشعاع المواجو السطح يكون1)
   واحد اتجاه في عميو الساقط اإلشعاع معظم يكون2)
 .اإلنعكاس لزاوية مساوية اليدف عمى األشعة سقوط زاوية تكون3)
 اإلشعاع حالة في خاصة لممرآة مشابياً  السطح ىذا يكون لذلك•

  (µm 10) حوالي الموجة طويل الكيرومغناطيسي
 0.5) بحوالي الموجة قصير اإلشعاع في ما حد إلى خشناً  ويكون•

µm) 
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  Diffuse Reflectanceاالنعكاس المنتشر  -2
 المغناطيسي اإلشعاع ينعكس بحيث خشناً  السطح يكون عندما يحدث•

  . االتجاىات كل في منظم غير بشكل
 :عمى االنعكاس يعتمد•

  القادم اإلشعاع موجة طول مع مقارنة الجسم سطح خشونة –
   الموجة شدة –
   االمتصاص عمى األجسام قدرة–

 نظم في فائدة وأكثر المتناظر االنعكاس من أفضل االنعكاس ىذا•
  . بعد عن االستشعار

 وبذلك نسبي بشكل شنةخ األرض سطح عمى األجسام جميع تعتبر•
 . البعض بعضيا عن تمييزىا يمكن

 المجسات مرئيات في ناعم بشكل الجبمية المناطق ظيور يفسر وىذا•
  مرئيات في ما حد إلى خشن بشكل تظير وقد ، كالرادار النشطة

   .البصرية المجسات
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 10الصورة رقم 
 نظم في والتربة والمياه لمنباتات الطيفي االنعكاس متوسط توضح•

 . السالب البصري التصوير
  : الموجي الطول في واضح بشكل الخضراء النباتات انكاس يتفاوت•
 األشعة في (µm 0.4) الموجي الطول عند يحدث انعكاس فأقل•

 . المرئي الطيفي النطاق داخل الزرقاء
 . المتوسطة الحمراء تحت األشعة نطاق في يحدث انعكاس أعمى بينما•
  الموجي الطول بتزايد يتزايد التربة انعكاس أن نجد•
 النباتات انعكاس من أفضل المرئي الطيف في التربة فانعكاس•

 األطوال في سيما ال قميل عام بشكل المياه وانعكاس ، الخضراء
   . المرئي الطيف تمي التي الموجية
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 Transmissionالنفاذية ( 2
 المياه مثل المواد بعض سطح الكيرومغناطيسي اإلشعاع يخترق•

 . الواحد البعد ذات والرقيقة الشفافة والمواد
 األشعة تخترق وال ، الجسم حجم زيادة مع االختراق قيمة تتناقص•

 . المياه الرادار مثل النشطة
 

 Absorptionاالمتصاص ( 3
   متفاوت وبشكل األجسام بواسطة اإلشعاعات بعض امتصاص يتم•
 ذات خاصة أخرى مرة اإلشعاعات ىذه ببعث األجسام ىذه تقوم•

  . االطول الموجات
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 االنعكاس واالمتصاص خصائص / سابعًا 
 سطح عمى الظواىر مختمف بتمييز بعد عن االستشعار عمم ييتم•

 .بيا المحيطة الظواىر عن ظاىرة كل اختالف خالل من األرض
 الطول بواسطة الطيفية البصمة معرفة يتم : الطيفية البصمة•

 ظاىرة كل تختمف بحيث ظاىرة لكل المنعكسة لألشعة الموجي
   .موجي بطول األخرى عن موجودة

 البصمة بحسب األرض سطح عمى الموجودة الظواىر تصنف•
 ، (والغابات النباتات) : رئيسية مظاىر خمسة إلى الطيفية

 المظاىر ) ، (والثموج المياه ) ، (والمعادن والصخور) ، (والتربة)
 ( البشرية
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 النباتات  -1
 واألحراش والمزارع الغابات مثل األرض سطح عمى النباتات تتنوع•

   الطبيعي والنبات
 النباتات من الكيرومغناطيسية األشعة انعكاس خصائص تعتمد•

 . العموي والغطاء الورقة ذلك في بما األوراق خصائص عمى
 عمى الطيف من مختمفة مناطق في المنعكس االشعاع نسبة يعتمد•

 أنسجة في الماء وكمية وتركيبيا وسمكيا الورقة تصبغ نسبة
   .الورقة

 : نطاقين في النباتات أنواع عمى التعرف سيتم•
   المرئية األشعة نطاق1)
   الحمراء تحت األشعة نطاق2)

31 



 نطاق األشعة المرئية -1
 نطاق في آخر إلى موجي طول من لمنبات االنعكاس يختمف•

 .(µm 0.7 – 0.4) المرئية األشعة
 األشعة امتصاص عمى تييمن النبات أوراق صبغات أن  نجد•

 في الساقطة األشعة معظم يمتص فالكموروفيل ، الكيرومغناطيسية
 (µm 0.67) الحمراء واألشعة (µm 0.45) الزرقاء األشعة نطاق

  أخضر بمون النباتات نرى ولذلك بقوة الخضراء األشعة يعكس•
 من أوسع األوراق بواسطة االمتصاص نسبة أن نجد ذلك مع•

 . الكموروفيل امتصاص
 بأي النبات إصابة بسبب النبات في الكموروفيل نسبة تقل عندما•

 . النباتات من الحمراء األشعة انعكاس فيزداد نموه يعيق قد مرض
 . األصفر إلى األخضر من تحول قد النبات لون أن يعني ىذا•

32 



 منحنى االنعكاس المثالي لمنبات  2.12شكل 
 بسبب ، نسبياً  منخفض واألحمر األزرق الضوء انعكاس يكون•

 . ليما النباتات امتصاص
 يوجد وال األصفر المون إلى األوراق لون يتغير الجفاف فترة وفي•

 . األحمر الضوء انعكاس من يزيد مما ضوئي تمثيل
 تحت األـشعة انعكاس ارتفاع إلى يؤدي األوراق جفاف أن كما•

 .المتوسطة الحمراء
 تناقص قد القريبة الحمراء تحت األشعة في االنعكاس أن حين في•

. 
 نوع عن ىامة معمومات تقدم بعد عن االستشعار فبيانات لذلك•

 . الصحية وحالتو النبات
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 نطاق األشعة تحت الحمراء القريبة 
 انعكاس في األول المقام في النبات ألوراق الداخمي التركيب يتحكم•

 تحت األشعة نطاق ضمن الواقعة الكيرومغناطيسية األشعة
 .(1.3µm) إلى (µm 0.7) من القريبة الحمراء

 األشعة من %  50 إلى % 45 بين النبات يعكسو ما نسبة تتراوح•
 يتم األشعة من  % 5 وحوالي النطاق ىذا في الكيرومغناطيسية

 . النبات بواسطة امتصاصيا
 عن القريبة الحمراء تحت األشعة وتشتت انتشار نسبة تزيد•

 اإلشعاع اختراق إمكانية أن بسبب المرئية األشعة
 تحت األشعة نطاق ضمن النباتات أوراق لسطوح الكيرومغناطيسي

   .المرئية باألشعة مقارنة القريبة الحمراء
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 نطاق األشعة تحت الحمراء القصيرة
 (µm 2.7 – 1.3) القصيرة الحمراء تحت األشعة نطاق في توجد•

 و (1.4µm) ىي الماء المتصاص نطاقات أضعاف ثالثة
(1.9µm) و (2.7µm)   
 خصائص في يؤثر النبات أوراق في الموجود المياه محتوى أن نجد•

 .الكيرومغناطيسية األشعة انعكاس
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 التربة  -2
 سطح تغطي التي المفككة السطحية الطبقة عمى التربة مصطمح يطمق•

 . األرض
 الفيزيائية التجوية من ناتج األبعاد ثالثي جسم التربة عمماء يعتبرىا•

 االتجاىين في السطح إلى برزت التي لمصخور والحيوية والكيميائية
   .والرأسي األفقي

 .والسمك والنسيج والمون البنية في ألخرى منطقة من التربة تختمف•
 أنواع ثالثة إلى وتصنف ، الحجم مختمفة حبيبات من التربة تتكون•

   (Sand والرممية ، Silt والطمي ، Clay الطينية) رئيسية
 عمى (النبات من الخالية) الجرداء التربة سطح من االنعكاس يعتمد•

 . كثيرة عوامل
 التربة من العميا الطبقة عمى المنعكسة الكيرومغناطيسية األشعة تعتمد•

 . لمتربة المكونة المعادن وتعدد النباتي بالغطاء تتأثر والتي
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 تفسير الشكل السابق 
 الفضائية المرئيات في غامق بمون عادة تظير الرطبة التربة إن•

   .الجوية والصور
 األشعة انعكاس قل كمما التربة رطوبة محتوى زاد كمما•

  . الكيرومغناطيسية
 أكثر ويجعمو التربة لون في التربة في العضوية المواد تركز يؤثر•

 .التربة من األشعة انعكاس درجة من يقمل مما عمقاً 
 الكيرومغناطيسية األشعة انعكاس من الحديد أكاسيد تركز يقمل•

 الضوء تعكس حيث ، المرئي النطاق في خاصة كبير بشكل
   .األخضر الضوء تمتص بينما المرئية األشعة نطاق في األحمر
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 المياه  -3
 ضئيل الكيرومغناطيسي اإلشعاع من المياه تعكسو ما مقدار إن•

   .والتربة بالنباتات مقارنة
 ، %40 إلى  %30 تعكس والتربة  %50 حوالي تعكس فالنبتات•

 .الكيرومغناطيسي اإلشعاع من  %10 حوالي المياه تعكس بينما
 المرئي الطيفي النطاق في الكيرومغناطيسي اإلشعاع المياه تعكس•

 . القريبة الحمراء تحت األشعة وحتى
 المختمطة المياه وكذلك الغرين عمى تحتوي التي العكرة المياه تعتبر•

 لمطاقة العاكسة المياه أكثر ىي (كموروفيل) الخضراء بالنباتات
 .الكيرومغناطيسية
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