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اخلالصة:
املاء ضرورة على كوكب األرض، واالستهالك العاملي للمياه يزيُد زايدًة كبرية. إذ جيب أن 

تكون هناك طرائق للحفاظ على طلب املياه مع توفري املوارد أيضاً.
تقدُِّم هذه الدراسة تقنيًة واعدًة ختلق هطول األمطار من السُّحب. تُعرف هذه التقنية ابسم 
استمطار السُّحب. استمطار السُّحب هو نوع من تعديل الطقس الذي يتضمَّن تغيري كمية هطول 
األمطار الذي يسقط من السُّحب أو نوعها. يتحقَّق ذلك عن طريق تشتيت املواد يف اهلواء اليت 
الفيزايئية  العمليات  تُغريِّ  للنوى اجلليدية، واليت بدورها  تعمل مبنزلة تكثف للسُّحب، أو كمكوِّن 
الثلج  وخمتلفة.  عديدة  بطرائق  السُّحب  ُتْسَتمَطَر  أن  ميكن  السحابة.  داخل  اليت حتدث  الدقيقة 
اجلاف، ويوديد الفضة، ويوديد البواتسيوم هي املواد الكيميائية الثالثة األكثر استخداماً يف عملية 
الضباب  ما، وتشتيت  منطقة  األمطار يف  لتعزيز هطول  السُّحب؛  ُتْسَتمَطُر  السُّحب.  استمطار 
والغيوم حبيث ميكن أن يبقى املكان جافاً عن طريق التعجيل، وتقليص الغطاء السحايب، وتنقية 

اهلواء من التلوُّث، واملساعدة يف إطفاء حرائق الغاابت عن طريق التسبُّب يف هطول األمطار.
املقدمة:

بصورة  متجدِّد حيدث  مورد  أهم  هو  األرض،  على  احلياة  لبقاء مجيع صور  املاء ضروريٌّ 
التقليدية  املصادَر  العامل-  مناطق  من  عديد  -يف  اجلوفية  واملياه  واخلزاانت  األهنار  تُعدُّ  طبيعية. 
األساسية للمياه. تنهض البحريات واألهنار أيضاً بدور مهم. إنَّ هذه املوارد يف خطر؛ بسبب الطلب 
املتزايدة ابستمرار، واليت تنتج عن تغيري أناط استخدام األراضي والتوسُّع السكاين. يسبِّب الضغط 
على إمدادات املياه؛ لفرتات طويلة من اجلفاف وزايدة االستهالك نقصاً يف مياه الشرب؛ ممَّا يرفع 
سعرها. شهد توافر املياه تدهوراً مطرداً يف جزٍء كبرٍي من العامل يف السنوات األخرية. تشارك عديد 
من الدول اليت تقع يف األجزاء شبه القاحلة من العامل يف مشاريع هندسة املناخ؛ على أمل توسيع 

وصوهلا إىل موارد املياه العذبة.1

1. R. Ariketi, «Cloud Seeding,» Research Gate, 2019.
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من الطبيعي أن نعتقد أنَّ املاء سيكون إبمدادات وفرية، وموجود دائماً؛ ألنَّ املاء يشكِّل 
)%70( من كوكبنا. ومن انحية أخرى، فإنَّ املياه العذبة اليت نشربا، ونستحمُّ با، ونستخدمها 
لري حقولنا الزراعية اندرة للغاية؛ إذ )%3( فقط من املياه على األرض هي مياه عذبة، ومن هذه 
)%3( فإنَّ ثلثيها حمبوس يف األهنار اجلليدية، أو يتعذَّر على البشر الوصول إليها. هلذا السبب، 
هناك ما يقرب من )1.1( مليار شخص حول العامل ال حيصلون على املياه، وما جمموعه )2.7( 
مليار شخص يعانون من ندرة املياه لشهر واحد على األقل من السنة. يؤثُِّر الصرف الصحي غري 
األفراد معرَّضون خلطر  فإنَّ هؤالء  لذا،  مليار شخص وهو مشكلة أخرى؛  الكايف على )2.4( 
اإلصابة ابألمراض اليت تنقلها املياه، مثل: )الكولريا، ومحى التيفويد( من بي أمراض أخرى. تؤدِّي 

أمراض اإلسهال وحدها -يف كلِّ عام- حبياة مليوين شخص، معظمهم من األطفال.2
تكوين السحابة

تتكوَّن السُّحب نتيجًة لبخار املاء الناتج عن ارتفاع درجة احلرارة على األرض. يرتفع البخار 
عن طريق التغريات يف درجات احلرارة على أعلى نقط خمتلفة، وحينما يتحرَّك إىل األعلى، فإنَّه يبد. 
توجد اجلسيمات من أنواع خمتلفة وحُتمُل عن طريق اهلواء؛ إذ تصطدم ابلبخار. يتكثَّف البخار حول 
جزيئات اهلواء يف عملية كيميائية تعرف ابسم تكثيف النوى. تنتج هذه العملية جزيئات أكب من 
قطرات املاء؛ ألنَّ قطرات املاء خفيفة الوزن، فهي تستمرُّ يف الطريان، وتشكِّل الغيوم اليت نعرفها. 
تتطلَّب هذه العملية ظروفاً جوية معينة، من أمهِّها الرطوبة النسبية. يتطلَّب تكوين السُّحب رطوبة 
نسبية عالية ترتاوح من )%60 - %100(. لفهم سبب أمهية ذلك، ضْع يف حسبانك الضغط 
اجلزئي على أنَّه عدد جزيئات املاء يف الوسط، والضغط الكلي واجلزئي هو سعة ذلك الوسط؛ لذا 
إذا كان الوسط حيتوي على عدد كبري من اجلزيئات، تكون الكثافة النسبية عالية؛ والعكس صحيح. 

بيسر وسهولة، إذا كان عدد القطرات مرتفعاً، فمن املرجَّح أن تتكوَّن الغيوم.3 4

2. Christner, B. C., Morris, C. E., Foreman, C. M., Cai, R. and Sands, D. C., 
Ubiquity of biological ice nucleators in snowfall. Science. 319)5867(: 1214 )2008(.
3. J. Fan, L. R. Leung, D. Rosenfeld, Q. Chen, Z. Li, J. Zhang, and H. Yan, «Mi-
crophysical effects determine microphysical response for aerosol,» PNAS, vol. 110, 
no. 48, pp. E4581-E4590, 2013.
4. J. Fan, L. R. Leung, D. Rosenfeld, Q. Chen, Z. Li, J. Zhang, and H. Yan, «Mi-
crophysical effects determine microphysical response for aerosol,» PNAS, vol. 110, 
no. 48, pp. E4581-E4590, 2013.
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منهجية استمطار السحابة:
طبيعية  بصورة  املوجودة  اجلسيمات  حول  الرطوبة  تتجمَّع  حينما  املمطرة  العاصفة  حتدث 
احملمولة يف اهلواء، مثل: الغبار والرمل، ممَّا يؤدِّي إىل وصول اهلواء إىل نقطة التشبُّع؛ إذ مل يعد إبمكانه 
االحتفاظ ابلرطوبة وتساقط القطرات على صورة مطر. يؤدِّي استمطار السُّحب إىل تسريع العملية 
بصورة أساسية عن طريق إضافة مزيد من «النوى» اليت ميكن أن تتكثَّف حوهلا قطرات املاء. ميكن 
البواتسيوم،  الفضة، ويوديد  يوديد  الفضة كنواة.  يوديد  أو  اجلاف،  الثلج  أو  األمالح،  استخدام 
الكربون يف حالة صلبة( هي املركبات األكثر استخداماً يف عملية  واجلليد اجلاف )اثين أوكسيد 

استمطار السُّحب.
ميكن أن تُنتَج بلورات ثلجية عند درجات حرارة أعلى من يوديد الفضة. أصبح استخدام 
املواد االسرتطابية، مثل ملح الطعام، أكثر انتشاراً نتيجة لألحباث اإلجيابية. حينما ترتاوح درجات 
احلرارة داخل السُّحب بي )19 و4( درجات فهرهنايت، و)7 و20 درجة مئوية(، حيدث مزيداً 
من تساقط الثلوج أثناء استمطار السُّحب. سيتسبَّب إدخال مادة كيميائية ذات بنية بلورية مماثلة 

لتلك املوجودة يف اجلليد، مثل يوديد الفضة يف جتميد النوى، يُنظر الشكل 1.

شكل 1 / خمطط استمطار السحب
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ُتْسَتمطُر السُّحب عن طريق ثالث طرائق متميزة -ُتستخدم كل تقنية اعتماداً على الظروف 
)استمطار سحابة اسرتطابية،  الثالث هي:  املستهدفة-، والطرائق  السُّحب  للغيوم، ونوع  اجلوية 

واستمطار سحابة ساكنة، واالستمطار الديناميكي للسُّحب(.
استمطار سحابة اسرتطابية

ُيشري مصطلح اسرتطايب إىل قدرة املادة على امتصاص رطوبة املاء من اهلواء، ويف هذه احلالة 
أنَّ امتالك هذه اخلاصية أمر ابلغ األمهية الستمطار السُّحب ألغراض التكثيف. يستخدم استمطار 
سحابة اسرتطابية يف السُّحب الدافئة، السائدة يف اإلمارات العربية املتحدة، وألنَّ السُّحب عبارة 
هذه  تستخدم  الطريقة.  هذه  تستخدم  املتحدة  العربية  اإلمارات  فإنَّ  احلراري،  احلمل  ركام  عن 
املنهجية معادن امللح مثل الصوديوم والبواتسيوم واملغنيسيوم. يُعتقد أنَّ معادن امللح هذه هي األجنَّة 
ا تزيد من حجم القطرات، ممَّا يسرِّع من التكثيف الكيميائي،  اليت تتكوَّن منها قطرات املطر. إذ إهنَّ

ويزيد من احتمالية هطول األمطار.5
استمطار سحابة ساكنة

استمطار  طريقة  هو  السُّحب  يف  اجلاف  ابجلليد  أيضاً  املعروف  الفضة،  يوديد  نشر  إنَّ 
السُّحب الساكنة. على عكس استمطار السُّحب االسرتطابية، يُطبَّق استمطار السُّحب الساكنة 
البارد بدرجات حرارة ترتاوح من )-10- 25-(. ومن َثَّ، جيب  على السُّحب ذات األساس 
ا تزيد من تركيز بلورات اجلليد يف السُّحب، إمَّا عن  استخدام املواد اجلليدية يف هذه املنهجية؛ ألهنَّ
)استمطار  االسم  يتضمَّن  وال  ابردة.  قطرات  طريق جتميد  عن  أو  بلورات جديدة  تكوين  طريق 
السُّحب الساكنة( حركة اهلواء؛ ألنَّ مجيع الظروف مستقرة أثناء العملية. هناك قيود على الظروف 
اجلوية اليت جيب أن تكون موجودة حىت جُيرى استمطار السُّحب الساكنة. وال ميكن تطبيق هذه 
املنهجية يف كل مكان، واحلصول على نتائج انجحة يف منطقة ما ال يضمن أن حيدث الشيء نفسه 

يف منطقة أخرى ما مل تشبه ظروف الغالف اجلوي.6

5. Cooper, W. A., and Lawson. R. P., Physical interpretation of results from the 
HIPLEX-1 experiment. Journal of Climate and Applied Meteorology 23)4(: 523-
540 )1984(.
6. Cooper, W. A., and Lawson. R. P., Physical interpretation of results from the 
HIPLEX-1 experiment. Journal of Climate and Applied Meteorology 23)4(: 523-
540 )1984(.
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االستمطار الديناميكي للسحب
العملية  على  يؤثِّر  الذي  والديناميكي  الساكنة  السُّحب  استمطار  بي  الرئيس  الفرَق  لعلَّ 
أتثرياً كبرياً هو حركة اهلواء. إنَّ اهلدف من استمطار السُّحب الديناميكي هو زايدة التيارات اهلوائية 
املاء عب السُّحب، ممَّا يزيد من فرص هطول  العمودية، ممَّا يسمح مبرور كمية كبرية من قطرات 
األمطار. ُتْسَتْمَطُر السُّحب الديناميكي، مثل استمطار السُّحب الساكنة، على السُّحب الباردة، 
واملواد املستخدمة اجلليدية أيضاً. ومع ذلك، يتطلَّب االستمطار الديناميكي للسُّحب مواد أكثر 
الديناميكي  األمطار. االستمطار  احتمالية هطول  لزايدة  الساكنة؛  السُّحب  استمطار  بكثري من 
للسحب عبارة عن منهجية معقَّدة تتضمَّن قائمة طويلة من اخلُطُوات، جيب تنفيذ كلٍّ منها بصورة 

صحيحة، أو جيب تكرار العملية أبكملها.7
مزااي استمطار الُسحب:

يُنتُج املطر يف املناطق اليت تشتد فيها احلاجة إىل األمطار، قد يكون استمطار السُّحب 	. 
هو الطريقة الوحيدة إلنتاج املطر. يف املناطق اليت يكون فيها هطول األمطار قلياًل، يستخدم يوديد 
الفضة للحث على إنتاج املطر. املطر ضروري للحفاظ على املنطقة رطبة وخصبة لنمو احملاصيل 

والنبااتت األخرى.
زايدة النشاط االقتصادي: حيثما تسقط األمطار توجد منتجات زراعية. ميكن للمزارع 	. 

اليت تنتج أكثر أن تفيد االقتصاد احمللي وتطعم الناس )وحىت احليواانت(. ميكن أن يؤدي استمطار 
السُّحب إىل حتسي الظروف املعيشية يف املناطق القاحلة بصورة كبرية.

ينظم الطقس: يسمح لنا استمطار السُّحب، من بعض النواحي، ابلتحكم يف الطقس 	. 
ا تفعل أكثر من جمرد إنتاج املطر؛ كما أنَّه ينظِّم خبار املاء، ومينع األضرار اليت  يف منطقة معينة. إهنَّ

ر والعواصف. يسبَّبها البـََرد املدمِّ
التكيُّف 	.  على  رائعة  بقدرة  احملليُّون  السكان  يتمتَّع  للعيش:  قابلة  اجلافة  األماكن  جيعل 

مع بيئتهم الطبيعية. ومع ذلك، فإنَّ األماكن غري املضيافة اليت اندراً ما تزورها األمطار ميكن أن 
7. Cooper, W. A., Bruintjes, R. T. and Mather, G. K., Calculations pertaining 
to hygroscopic seeding with flares. Journal of Applied Meteorology 36)11(: 1449-
1469 )1997(.
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تكون معادية للسياح واألجانب. إذ ميكن جعل هذه األماكن صاحلة للسكن عن طريق استمطار 
السُّحب.8

عيوب استمطار الُسحب
تتطلَّب مواد كيميائية قد تكون ضارة: املواد الكيميائية املستخدمة يف استمطار السُّحب . 	

لديها القدرة على اإلضرار ابلبيئة، ال سيَّما النبااتت اليت هتدف استمطار السُّحب إىل محايتها. مل 
يكن هناك حبث مهم يف اآلاثر البيئية لليود الفضي. هنالك نوع من تسمٍُّم يسبِّبه اليود، إذ يعاين 
أعراض  بي  من  واإلسهال  الدم،  وفقر  اجللدي،  والطفح  والصداع،  األنف،  سيالن  من  املريض 

أخرى. اْكُتِشَف الحقاً أنَّه شديد السميَّة لألمساك، واملاشية، والبشر.
ليست خالية من العيوب: يستلزم استمطار السُّحب وجود غيوم ممطرة. لن يعمل على أي 	. 

تشكيل سحابة أخرى، وقد تنتقل السُّحب املستمَطرة إىل موقع آخر، وتتسبَّب يف هطول األمطار 
يف املوقع املقصود. ونتيجة لذلك، ميكن مناقشة ما إذا كان استمطار السُّحب فعااًل حقاً يف إنتاج 

املطر أم ال.
غالء الثمن: إنتاج مطر صناعي مكلف للغاية. إذ جيب نقل املواد الكيميائية إىل اهلواء عب 	. 

الطائرات، واليت يصعب الوصول إليها يف املناطق ذات الدخل املنخفض. قد تكون هناك حاجة 
الستمطار السُّحب يف املناطق املنكوبة ابلفقر اليت تعاين من اجلفاف، أو اجملاعة.

أن 	.  فيمكن  صحيحة،  بصورة  با  يـَُتحكَّم  أو  تُنظَّم  مل  إذا  الطقس:  مشكالت  تسبب 
رة متامًا-، مثل:  يؤدِّي استمطار السُّحب إىل ظروف مناخية غري مرغوب فيها -إن مل تكن مدمِّ
الفيضاانت، والعواصف، وخماطر البـََرد، وما إىل ذلك. ال حتتوي األماكن اليت ال تسقط عليها أمطار 
غزيرة أو اليت ال تسقط على اإلطالق عادًة على البنية التحتية للتعامل مع كثري من األمطار. هذه 

املناطق قد تغمرها املياه بسرعة؛ نتيجة استمطار السُّحب، ممَّا يسبِّب ضرراً أكثر من منفعة.9

8. S. Malik, H. Bano, and R. A. R. S. Ahmad, «Cloud Seeding; Its Prospects and 
Concerns in the Modern World,» nt. J. Pure App, vol. 6 )5(, no. 2320 – 7051, pp. 
791-796, 2018.
9. N. Regoli, «12 Important Pros and Cons of Cloud Seeding,» Connect Us, 23 
August 2015. https://connectusfund.org/12-important-pros-and-cons-of-cloud-
seeding.
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العيوباملزااي
يساهم مسامهًة كبريًة يف دميومة الغطاء النبايت، ال 

سيَّما لإلنتاج الزراعي، إذ يعتمد معظم املزارعي يف 
مناطق العامل الثالث على الزراعة البعلية.

هناك احتمالية حلدوث اكتئاب خفيف إىل متوسط؛ 
ألنَّ الطقس الغائم والقامت قد يثبِّط األفكار واملشاعر.

إذا كانت األمطار محضية بصورة مفرطة، وميكن أن يوفِّر الوصول إىل مياه الشرب النظيفة.
تلحق أضراراً جسيمة ابلنبااتت واألشجار والصخور.

يُعاد تدوير املياه من مجيع أحناء العامل، وإعادة 
توزيعها على األرض.

تؤدِّي األمطار الغزيرة اليت طال أمدها إىل فيضاانت 
خطرية، ممَّا يعرِّض كثريين خلطر شديد.

املطر له وظيفة مهمة يف إزالة الغبار واملخلِّفات من 
اهلواء وإزالة السموم منه.

يتسبَّب املطر أيضاً يف التعرية، ممَّا يؤدِّي إىل جتريد 
الطبقة الغنية من الرتبة.

شكل 2 : مزااي وعيوب االستمطار
االستنتاج:

استخدام  قبل  التكلفة.  حيث  من  فعَّال  فهو  الزراعية،  الرتبة  على  االستمطار  أتثري  مع 
استمطار السُّحب، جيب على احلكومات والناس تبنِّ إسرتاتيجيات خمتلفة وتنفيذها؛ إلدارة مصادر 
املياه اجلوفية، واالستخدام  التغذية االصطناعية لطبقات  املياه، مثل جتميع مياه األمطار، وإعادة 
املتزامن للمياه السطحية واجلوفية، هناك سبب آخر هو أنَّه اْكُتِشَف أنَّ استمطار السُّحب غري فعَّال 
اآلن؛ ألنَّه يؤثِّر أتثرياً أساسياً على السُّحب اليت تظهر ابلفعل عالمات املطر. لذا، من غري املعروف 
ما إذا كان هو سبب املطر. عموماً، تُعدُّ حماولة عالج اجلفاف معركة مستمرة، واستمطار السُّحب 
هو أحدث التقنيات املستخدمة هلذا الغرض. قد يكون حتديد ما إذا كانت التقنية جيدة أم سيئة 
أصعب ممَّا تعتقد. ترتبط فرص حتقيق معدالت عالية من التقدُّم يف الزراعة والنمو الصناعي ارتباطاً 
مباشراً بتوافر موارد املياه يف الدولة، لذا يصبح استمطار السُّحب ضرورة ملعاجلة هذا الوضع احلرج.
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