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 المادة : االستشعار عن بعد 

 . ما هو تأثير مواد الغالف الجوي عمى االشعاع الكهرومغناطيسي 2
الغالف الجوي عمى عدة غازات اىميا) االوكسجين ، النتروجين ، االوزون ، بخار يحتوي   

شكل كبير عمى االشعاع الكيرومغناطيسي الماء ، الغبار ، الدخان...الخ( ىذه الجزيئات تؤثر ب
غالف الجوي مما يؤدي الى االنكسار او التشتت او االمتصاص ، ولغرض تبسيط لماثناء اختراقو 

 التالية : الفقراتىذا االمر يمكن االشارة الى 
 التشتت ) التبعثر ( –أ 

ىي عممية تودي الى انعكاس انتشاري لالشعة الكيرومغناطيسية بالتساوي في جميع  
االتجاىات بسبب مواد الغالف الجوي المشار الييا ، ودرجة التشتت تعتمد عمى كمية االشعاع 
الكيرومغناطيسي تبعًا الختالف طول موجاتيا ، اذ ان معدل التشتت يتناقص بزيادة طول موجة 

 ( انواع لمتشتت وىي :3يؤثر بشكل رئيسي في االشعة المرئية : وعموما ىناك ) االشعاع ، لذلك
 ( Rayleigh)  رايميتشتت نوع  
يتكون ىذا النوع من التشتت عندما تكون احجام الجزئيات اصغر من طول موجة االشعاع   

ا يساىم الوارد ، وقد تكون ىذه الجزيئات من الغبار او من ذرات االوزون او االوكسجين ، مم
ذلك في تشتت عمى انحراف الموجات القصيرة بشكل اكبر من الموجات الطويمة ، ويعد ىذا 

كما وان ىذا التشتت ىو  تشتت المسيطر في الطبقات العميا من الغالف الجوي .لمالنوع من 
السبب في رؤيتنا السماء بالمون االزرق خالل فترة النيار حيث ان ضوء الشمس عندما يمر 
بالغالف الجوي فان الموجات القصيرة ) المتوافقة مع المون االزرق( من الضوء المرئي سوف 

اما عند مغيب الشمس او بداية  يتشتت وتنتشر بدرجة أكبر من الموجات االطول موجة .
طموعيا ) بعد الفجر( يقطع االشعاع الشمسي مسافة أكبر خالل الغالف الجوي ، فيما لو قورنت 

نيار وبالتالي يكون تشتت الموجات القصيرة اىم من تشتت الموجات الطويمة وىذا مع منتصف ال
يسمح لقسم كبير من ىذه الموجات باختراق الغالف الجوي وىذا ما يفسر ظيور السماء بالمون 
االحمر او البرتقالي عند غروب او شروق الشمس ، وبدون ىذا النوع من التشتت لظيرت السماء 

 .(41شكل )، بالمون االسود 



والجدير ذكره ان انتشار ) رايمي( يتناسب عكسيًا مع طول الموجو ، بمعنى انو كمما زادت   
طول الموجو قل تأثير التشتت . ان تشتت رايمي يسبب تشوىات بالمواصفات الطيفية لمضوء 

بروز المنعكس عند مقارنة القياسات المختمفة عمى سطح االرض وبالتالي يسبب ىذا التشتت 
   لمون االزرق في المرئيات الفضائية المأخوذة من ارتفاعات عالية جدا .ا

 ( تشتت االشعة الشمسية41شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( Mie)  ميتشتت نوع  
جزيئات يحدث ىذا النوع عندما تكون الجزيئات بنفس حجم طول موجة االشعاع ، مثل     

النوع من التشتت عمى الطاقة ذات اطوال الموجة التراب والدخان وبخار الماء ، كما ويؤثر ىذا 
الطويمة بدرجة أكبر من تمك ذات االطوال الموجة القصيرة ، اذ يحدث ىذا التشتت في طبقات 

 السفمية من الغالف الجوي  وبالخصوص عندما تكون السحب معتمة او غائمة .
 ( Nonselective)  غير انتقائيتشتت  

يحدث ىذا النوع من التشتت عندما تكون الجزيئات أكبر من حجم طول موجة االشعاع ،       
عمى جميع انواع  التشتتمثل جزيئات التراب الكبيرة وقطرات الماء ، اذ يؤثر ىذا النوع من 

الموجات بدرجات متساوية ، وىو المتسببب في ظيور الضباب والسحب الطاقة لجميع اطوال 
 عيننا اذ ان االلوان االزرق واالخضر واالحمر ستشتت بنفس الدرجة .بالمون االبيض ال

، اذ تقوم ( فيحدث بصورة مغايرة لمتشتت  Absorption) االمتصاصاما بخصوص     
جزيئات الغالف الجوي بامتصاص الطاقة في اطوال الموجات المختمفة ، اذ يقوم كل من ) 



الماء ( بتمثيل ىذا االمتصاص ، فنالحظ ان االوزون ، وثنائي ااوكسيد الكاربون ، بخار 
 –االوزون  –ار لالنسان ) ولوال وجود ىذه الطبقة ضاالوزون يمتص االشعاع فوق البنفسجي ال

الحترق جمد االنسان عند التعرض الشعة الشمس( اما ثنائي اوكسيد الكاربون فيمتص االشعاع 
بقوة في نطاق االشعة تحت الحمراء البعيدة من مجال الطاقة الكيرومغناطيسية مما يتسبب في 
احتفاظ الغالف الجوي بالحرارة وىذا االمر سبب بروز ) ظاىرة االحتباس الحراري( ، اما بخار 

ا الموجات القصيرة ) ذقة السيما نطاق االشعة تحت الحمراء طويمة الموجة واياماء فيمتص الطال
 المايكروويف( 

بصفة عامة ان حاالت التشتت واالمتصاص التي تحدث في الغالف الجوي تؤثر بشكل        
ار كبير عمى جزء كبير من الطيف الكيرومغناطيسي وبالتالي ال يمكن استخدامة في االستشع

ستطيع النفاذ من خالل مواد الغالف الجوي ، واذا اخذنا تاالشعاع ال طاقة عن بعد ، لكون 
مقطع لمغالف الجوي نجد ان ىناك نوافذ في الغالف الجوي تسمح بمرور اشعة الطيف 

ان  في حين من الشمس نحو االرض وارتاده إلى مستشعر القمر الصناعي ، الكيرومغناطيسي
 ( 41ن الغالف الجوي ال تسمح بمرور ىذه الطاقة كما يوضحيا الشكل )اجزاء اخرى م ىناك

 ( النوافذ الجوية ونطاقات االمتصاص41شكل )

 
 


