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تقديم الطبعة اإلنترنتیة الجديدة لألطلس الدولي للسحب
فھم السحب ھو موضوع الیوم العالمي لألرصاد الجوية لعام 2017 للتنويھ بعظم أھمیة السحب 
بالنسبة إلى الطقس والمناخ والماء. فالسحب لها أھمیة حیوية في الرصد والتنبؤ بالطقس. 
كما أنها جانب من جوانب الشك الرئیسیة في دراسة تغیر المناخ: علینا أن نفهم بشكل أفضل 
كیف تؤثر السحب على المناخ، وكیف يؤثر تغیر المناخ بدوره على السحب. ھذا، وتؤدي 
السحب أيضاً دوراً حاسماً في دورة الماء وفي كیفیة توزيع موارد المیاه على نطاق العالم.

ومن ناحیة أخرى، سیتیح الیوم العالمي لألرصاد الجوية لعام 2017 الفرصة لالحتفال بالجمال 
المتأصل في السحب وبسحرھا الفاتن ، فطالما كانت السحب مصدر إلهام للفنانین والشعراء 
والموسیقیین والمصورين الفوتوغرافیین، وألعداد ال تعد وال تحصى من المولعین بها على 

مر التاريخ.

ويسجل الیوم العالمي لألرصاد الجوية إصدار طبعة جديدة من األطلس الدولي للسحب، 
بعد استعراض جامع وشامل لتاريخھ الطويل والمتمیز. وتحوي ھذه الطبعة كنوزاً نفیسة 
تضم مئات الصور للسحب، من بینها تصنیفات جديدة ألنواع من السحب. كما أنها تتضمن 
معلومات ھامة عن ظواھر جوية أخرى، مثل قوس القزح والهاالت والشیطان الثلجي والَبَرد. 
وألول مرة على االطالق يصدر األطلس في شكل رقمي، ويمكن الوصول إلیھ عن طريق 

أجهزة الحاسوب والهاتف الجوال على السواء.

واألطلس الدولي للسحب ھو المرجع الموثوق والشامل الوحید لتحديد أنواع السحب. وھو 
يستخدم أيضاً كأداة ضرورية لتدريب الحرفیین في دوائر األرصاد الجوية، والعاملین في 

مجالي الطیران والشحن. كما أنھ يتمتع بسمعة ممتازة لدى المهتمین بالسحب. 

ويرجع تاريخ األطلس الدولي للسحب ألواخر القرن التاسع عشر. وقد تمت مراجعتھ في شكلھ 
الورقي قبل حلول اإلنترنت في مناسبات عدة في القرن العشرين، وآخرھا في عام 1987.

 (WMO) وقد شجع التقدم العلمي والتكنولوجي والفوتوغرافي المنظمة
على لالضطالع بالمهمة الطموحة والشاملة المتمثلة في تنقیح األطلس 
وتحديثھ بصور ساھم بها أخصائیو األرصاد الجوية ومراقبو ومصورو 

السحب من شتى أنحاء العالم.
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السمة اإلضافیة المدرجة مؤخراً لسحب أسبیراتوس (Asperitas)،ا 
Burnite،ا Tasmania، أسترالیا
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(1) السمحاق الركامي الطبقي المتحول، Jois، النمسا

(2) ھالة الشهاب الضوئي المبین مؤخراً، جبل Keilberg، ألمانیا

(3) النوع الجديد، السحاب الحلزوني (الملفوف)، Szprotawa، بولندا
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يرجع تاريخ النظام الدولي الحالي لتصنیف السحب على أساس التیني إلى عام 1803، عندما 
 Essay on كتب الراصد الجوي الهاوي لوك ھوارد كتاباً بعنوان بحث عن تعديل السحب

.the Modification of Clouds

ف كل جنس منها  ويقر األطلس الدولي للسحب الحالي عشرة أجناس أساسیة للسحب، يُعرَّ
وفقاً لمكان تكونھ في السماء ولشكلھ التقريبي.

وعادة ما يكون للسحب المرتفعة قاعدة على ارتفاع 5000 متر تقريباً (16500 قدم)؛ بینما تكون 
عادة قاعدة السحب المتوسطة االرتفاع على ارتفاع يتراوح بین 2000 و7000 متر (6500 
إلى 23000 قدم)؛ أما السحب المنخفضة فال يتجاوز ارتفاع قاعدتها 2000 متر (6500 قدم).

وتحتوي أغلب أسماء السحب على بوادئ ولواحق التینیة تشیر عند اجتماعها إلى طابع 
السحب، ومنها: 

الَرَھج/ التراصف: مسطح وطبقي وسلس  •
الركام/ التراكب: مكدس ومنتفخ  •

سمحاق/ سمحاقي: خفیف من كتل صغیرة  •
المزن/ مزني: حامل أمطار  •

أعلى: متوسط االرتفاع (وإن كانت البادئة alto الالتینیة تعني مرتفعاً)  •

وتنقسم ھذه األجناس العشرة إلى أنواع فرعیة تبین شكل السحب وتركیبها الداخلي، وإلى 
مجموعات تبین شفافیة السحب وأنساقها. ويوجد إجمااًل زھاء 100 مجموعة مؤتلفة.

ويضم األطلس الدولي للسحب صنفاً جديداً من السحب ھو الحلزوني Volutus (كلمة التینیة 
تعني ملفوفاً)، أي السحب الملفوفة.

 Homogenitus ويقترح األطلس أيضاً عدداً من السحب ”الخاصة“ الجديدة، مثل السحب البشرية
(من الكلمة الالتینیة homo التي تعني إنساناً، والكلمة genitus التي تعني من صنع أو بفعل). 
ومن أمثلة ھذا النوع من السحب األثرتكف (مختصر لعبارة أثر التكثف) التي تحدث أحیاناً 

نتیجة عادم محركات الطائرة.

ويشیر األطلس خاصة إلى السحب أسبیراتوس (Asperitas) (كلمة التینیة تعني خشونة أو 
عدم االستواء) – وھي تشكیل ھائل يبدو كسطح البحر المضطرب الذي بھ نتوءات – التي 
السحب في األطلس  السنوات األخیرة. وترد ھذه  الجماھیري في  الخیال  استحوذت على 

ضمن ممیزاتھ اإلضافیة.

وقد صدر األطلس الدولي للسحب الجديد بفضل سخاء مرصد ھونج كونج وتفاني وحماس 
فرقة العمل التابعة للمنظمة (WMO)، والتي أمضت ما يقرب من ثالث سنوات في تنقیح 
النص وجمع الصور والبیانات وتصنیفها. ويسهم األطلس في زيادة وإثراء فهمنا للسحب، 

وسیظل يُستخدم كمورد ثمین طوال السنوات المقبلة.

تصنیف السحب

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية:

World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland

Communications and Public Affairs Office
Tel: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax:  +41 (0) 22 730 80 27 – E-mail: cpa@wmo.int
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المصطلح الخاص المدرج مؤخراً والخاص 
بالسحب، وھو الناجم عن االشتعال (الركام 
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