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 هل رئي برق 
أو ُسمع رعد؟

هل توجد طبقة 
متماثلة أو متواصلة أو 

منقطعة ليس بها لفافات أو 
عناصر؟

هل ُترى بوضوح 
تكدسات كبيرة أو قباب 

منفردة؟

هل تظهر الشمس أو القمر 
كقطعة المعة؟

هل توجد 
صفحة على شكل 

طبقة مرتفعة رمادية أو 
زرقاء تميل إلى الرمادي 

الداكن؟

هل توجد طبقة منخفضة 
كثيفة وممتدة تبدو انتشارية 

أو “مبللة”؟

هل توجد ألياف أو شعيرات 
خيطية بيضاء؟

هل كل عنصر يقل 
في الحجم عن أصبع واحد 

)ذراع ممدود(؟

هل يبلغ حجم كل عنصر 
ملفوف 1-3 درجات؟

هل توجد 
خطوط محيطية 

غير واضحة المعالم في 
الثلث األعلى من 

السحاب؟

المزن الركامي
عمود هائل من السحاب، يصحبه أحياناً سحب 

سندانية. ويمكن أن تصحبه عواصف رعدية.

الركام
سحاب كبير منعزل خطوطه المحيطة حادة.

الَرَهج
طبقة منخفضة رمادية تميل إلى البياض، بها 
أحياناً حبات رذاذ أو ثلج. وإذا كانت الشمس/ 

القمر مرئياً، فإن حدودها تكون واضحة. ويمكن 
أن تظهر في شكل قطع مجتزأة.

السمحاق الَرَهجي
ستار رقيق أو ليفي شفاف، يلقي بظالله فينتج 

عنه هالة.

الَرَهج األعلى
طبقة ممتدة ملساء؛ ليس لها ظالل حتى إذا كان 

يمكن التعرف على الشمس/ القمر من خاللها 
كنقطة غير واضحة المعالم.

الَرَهج المزني
سحاب مطير داكن اللون أو سحاب ثلجي المع، 
مصحوب عادة بكريات متواصلة من األمطار 

أو الثلوج أو الجليد.

السمحاق
خطاطيف أو ريش أو أربطة أو ُرقع مصحوبة 

بوميض حريري.

السمحاق الركامي
حقول بيضاء رقيقة ونقية مؤلفة من حبات أو 

مويجات صغيرة مرتفعة المستوى، حجمها أقل 
من درجة واحدة.

الركام األعلى
قطع أو صفحات بيضاء/ رمادية )على شكل أبراج 
أو عدسات أو كريات من القطن(، أو طبقة منتظمة 

بها تموجات أو لفافات. الحجم 1-3 درجات.

الَرَهج الركامي
حقول أو لفافات أو حزم رمادية أو تميل إلى 

البياض، لها حدود مستديرة، على مستوى 
منخفض؛ وعناصر مرتبة بانتظام. الحجم 10-5 

درجات )يد كاملة(.

ابدأ من هنا

دليل تحديد أنواع السحب
من  المستمد  البياني  الشكل  هذا  باستخدام  السحب  أنواع  تحدد  كيف  تعلّم 
األطلس الدولي للسحب. تنقسم السحب إلى عشرة أنواع أساسية ُتعرف باسم 
لشكل كل  العامة. ثم تنقسم األجناس بدورها وفقاً  األجناس، رهنا بأشكالها 
سحابة وهيكلها وشفافيتها؛ وترتيب عناصرها؛ ووجود أي سحب ثانوية أو 

تابعة لها؛ والطريقة التي تشكلت بها.
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