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   احمللي الطقس على ثريتؤ ائراتالطأن  جديدة توضح دراسة
  الرئيسية املطارات حول األمطار معدل هطول ديزي قصودغري امل السحب استمطار

 
  

املياه اليت  ة التربيد، أوفائق مياهاليت حتتوي على  عرب السحب اثقوب ا تحدثم كثرياق الطائرات خالل الغيوم، فيحتل أثناء
 يقول الباحثونويف البحث الذي بني أيدينا، . هاجتمدة اليت تقل عن نقطة ة حىت يف درجات احلرارسائل صورةيف  تظل
 .تساقط الثلوج حول املطارات الرئيسية يف العاملمعدالت زيادة إىل  تؤديأن  هذه الظاهرة ميكنأن 

  
كمية اليت استخدمت يف املاضي للتأثري على هي التقنية ، وcloud seeding تأثري مشابه الستمطار السحبوهذا ال

العديد من الرحالت اجلوية اخلاصة والتجارية أن  ظهرلكن البحث اجلديد ي. إحدى السحباألمطار املتساقطة من 
أن  ها دون حىتأسفلالثلوج واألمطار معدالت هطول ر على مما يؤث، بطول السحبقنوات حفر ثقوب و عملت على

 .ذلك تدرك أا تحدث
 
العلم"ول من يوليو من جملة يف عدد األ اجلديدة نشر الدراسةت" Science ، وم، لتقدم العلواليت تنشرها اجلمعية األمريكية

 .للربح ال دف ةعلميية عوهي مج
  
 اهلواء وتربيد عتوسجند  ،تقريرهذا ال يف وصفهاالستمطار السحب، اليت مت  قصودةامل غري اآلثار مما يسهل حدوثو

 التربيد فائق بسحال حرارة درجات بلغت عندما الطائرات أجنحة وعلى يةاملروح الطائرة حمرك شفراتاملوجود خلف 
 دمسبب يف جتتلل اكافي ذلكب املرتبطة يكون اخنفاض درجات احلرارةأن  مكنومن امل .درجات مئوية أو أقل 10 –حنو 

 حساب على بعد ذلك تنمو اليتو، الثلج بلورات ليشكتو ،التربيد ةفائق حبسال املطر احملتواة يف اتريقطل تلقائي
طوال ع يف التوس تستمرأن  هاميكن اليتو ب،السح طبقة ىف قناة أو حفرة صنعلبعد ذلك  عمليةوتستمر ال .املاء اتريقط

  .السحابة هذه أسفلو داخل األمطار هطول ، مما يزيد من معدالتساعات
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العديد من املطارات أن  باعتبار -أن ذلك  ، إالهذه الظاهرة على املناخ العامليأن تؤثر  من غري املرجحأنه  وبرغم
الطائرات  من إزالة اجلليدإىل  من احلاجةذلك قد يزيد  -خالل فصل الشتاءالسحب املنخفضة تعاين من الرئيسية 

حتتوي على ألن املطارات يف القطب الشمايل والقطب اجلنويب و. يف املستقبل، كما يقول الباحثونمبعدالت أكثر 
قد  هلذه املناطق فإن التوقعات املناخية، ختصاصيو األرصاد اجلويةايستخدمها  يتال رصاد اجلويةاأل اتحمطسجالت 

 .بالقرب من املطار ةاحمللي الظروف املناخية فعلبللتحريف  تتعرض
  

اون ، بالتعأندرو هيمسفيلد من املركز الوطين ألحباث الغالف اجلوي يف مدينة بولدر بوالية كولورادوومن جانبه، قام 
لتلك السحب اليت يطلق عليها صور األقمار الصناعية بدراسة تفصيلية ل ،من مجيع أحناء الواليات املتحدة ء لهزمالمع 

منو باألحوال اجلوية حملاكاة  كهنلتلمناذج حاسوبية  وااستخدم ومن مث، "السحب القنوية"أو " السحب املخترقة"اسم 
اخلاصة والنفاثة ة ياملروحالطائرات ختلفة من املنواع األالعديد من أن إىل  خلص الباحثونقد و. وتطور تلك السحب

تتسبب يف نتشر بعد ذلك وتاليت و ،التربيد ةفائقثقوب يف السحب ال إحداثبلورات اجلليد و صنع هاوالتجارية ميكن
 .وحتتها داخلهاالثلوج  تكون

  
 حياناأ كما مت اعتبارها باخلطأ -الطائرات عن اجمالنو، بسحال من ساميامل اءغطال اهذ توثيق مت، عقود مدى علىو

الشبيهة  املشؤومة سحابةال مثل، )أطباق طائرة(طائرة غري معروفة  أجسام أو الصواريخ طالقعلى أا عمليات إل
  .املؤامرة ونظريات اتالتخمين أنواع مجيعشجع على ظهور  مما، 2009 عام يف موسكو فوق حلقت اليتو بالطبق، 

  
صعد فعندما ت ؛سحب يعتمد على مسارهافجوة أو قناة ىف ال ما بصنعطائرة  إن قيام" :السياق، قال هيمسفيلد  ويف هذا

 منطبقة السحب، ف أفقيا عربطري تولكن عندما  ؛حفرة صنعتأن  ها سوىميكن ال، فالفائقة التربيد من السحبطبقة  عرب
 " .قنوات طويلة صنعتأن  كناملم
  
) كيلومترا 100(ميال  62 ضمن حدودالتربيد  ةفائقال من السحبكن العثور على هذه الطبقات لبحث جديد، ميلوفقا و

آثار ن من الواضح أباإلضافة إىل ذلك، فو. يف املئة من الوقت 6- 5 ، خالل ما يصل إىلمن املطارات الرئيسية يف العامل 
  .رضلألقرب املناطق القطبية  أكثر وضوحا تكون عربهاعندما متر الطائرات  قعالسحب اليت ت استمطار

  
 لغطاء الصناعية األقمار ة التقطتهاصور 20 بتحليل وفريقههيمسفيلد  قام، القبيل هذا من استنتاجات وللتوصل إىل

 بعض تظلو .2007 يناير التاسع والعشرين من يوم تكساس والية فوق علق ، والذيثقوب احملتوي على بالسح
  .)كيلومترا 100(ميال  62 من رأكث اطوهل وتنامت حىت بلغ ،ساعات أربع من ألكثر مرئية سحابةال يف الثقوب
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 عانوأ ملعرفة األمريكية الفيدرالية الطريان إدارة من الطائرات حلركةة يفيرشاأل علوماتامل ةسادرب الباحثونقام  وبعد ذلك،
 اليوم ذلك يف -) كيلومترات 8 و 7( أميال 5 و 4.3 بني على ارتفاع يتراوح -ملنطقةالك ت يف حلقت اليت الطائرات

واليت تراوحت ، والقنوات الثقوب هذه مثل ميكنها أحداث اليت املختلفة الطائرات من عددا حددوامن مث و تحديد،بال
 ذاتاخلاصة  طائراتالو، الصغرية ةالتوربيني ، وبني الطائراتالكبرية العسكرية والطائرات النفاثة الركاب طائرات بني
  .واحدلا ركاحمل
  

أطراف دفع حول د قوة يولّ مما، هادفع اهلواء وراءعمل على ت ةالطائرمروحة إن ": ويف هذا السياق، قال هيمسفيلد
األمر الذي درجة مئوية،  30إىل  راوح بنسبة تصلامل خلفد اجلو يربه بدورها على تهذ؛ وتعمل قوة الدفع املروحة

 املنساب خلفالصغرية اجلليد ات ذرمن  اتيار خيلف وراءهويها السحابة يتسبب يف جتميد قطريات املاء اليت حتتوي عل
 ".راوحامل
  

 ضغطمما جيعل ، أجنحتها من العلوي اجلزء فوقالواقع  اهلواء حتريك طريق عن رفعقوة ال توليدعلى  الطائراتتعمل 
 فوق اهلواء ديربوت عيوسإىل ت اهذيؤدي ": على هذا بقوله هيمسفيلد ويعلق .حتتهاأعلى مما هو  جنحةاأل فوق اهلواء

، التربيد هذا وبسبب؛ النفاثة الطائرات سرعةعلى  بأوضح صورة نعكسيالذي  مراأل، مئوية درجة 20 نحوب األجنحة
  ."خلف األجنحة اجلليد من تيار نتاجإ مكنمن امل

  
هناك أي  كنيمل إذا  لكن. ةمئوي اتدرج  10 -حول درجة حرارة اهلواء يف كثري من األحيان  حتوميف السحب،  عاليا

فمن املمكن  -تجميدالاليت ميكن استخدامها بوصفها نواة لبدء عملية الصلبة  اجلزيئات وهي -الثلجمن غبار أو بلورات 
هذه الظاهرة تشكل و. درجة مئوية 40 -حىت حوايل شكلها السائل، حتتفظ بال تزال  حني يفالتربيد  ةاملياه فائق أن تظل

جزيئات صلبة يف السحب،  خالإدفعن طريق : ستينيات القرن العشرينالسحب اليت بدأت يف  استمطارلعمليات  اأساس
 .درجة مئوية 40 -حرارة املياه أكثر دفئا من  عند ما تكونالتربيد  ةفائقللمياه هذه  تجميدعملية البدء  نيلباحثلكن مي
  
 يف التربيد فائقال الثلج من وذرات املاءمن  اتريقط كهنا تكان ذاإ" :على هذا بقولههيمسفيلد  من جانبه، علّقو

 كامنة حرارة خيلق التكثيف هذاذرات الثلج؛ و سطح على تتكثف مث اهلواء يف تتبخرس قطراتفإن ال، نفسها السحابة
 يةصعود حركة وخيلق سحابةال يف قابلية الطفو بعض ديولعلى ت بدوره هذاويعمل  .ثلجال سطح حرارة درجة من ويزيد

مرارا وتكرارا اعتبارا  لعمليةاأن تتكرر هذه  مكنومن امل .قبل من موجودة غري أو ضعيفة تكون قد اليتو ،السحابة يف
  . "من هذه النقطة

  
أن  العامل أحناء مجيع يف املطارات من آلتيةوا اهبةالذ لطائراتل مكنمن املأنه  احثنيالب تقريرويف هذا السياق، ذكر 

 إذا سفلهاأ ةالواقع رضاأل علىو ؛ بلهاأسفل اجلليد من املزيد صنعل الشكل ذا الغيوميف استمطار  ،قصد دون، تتسبب
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فمن املمكن أن تتسبب ، السحب عرب أغطية قنوات أو ثقوبوعن طريق صنع  .منخفضة مستويات عند الغيوم توجد
  .الرئيسية املطارات حول الثلوج طقامعدالت تس زيادة يف سواء حد على والتجارية اخلاصة الطائرات

  
هذا البحث بالنسبة يل هو  يفإن اجلزء األكثر إثارة " :ا خاصا، وقالميثل تشويقإن التحقيق العلمي ف، هليمسفيلدالنسبة بو

 فريجن جزر ىلإ وجهتأس، اآلنو .والقنوات قوبثال توسيعو حداثإحقيقة  تفسري اآلنميكن التايل بو -الفيزياء
 ".هناك االستوائية بسحغطاء ال ستقصاءال

 
 

# # # 
 

، اجلوي الغالف ألحباث ]األمريكي[ الوطين املركز من زمالؤه حصل على متويلوهيمسفيلد الذي أعده  التقرير هذا
املقدمة من إدارة الطريان  انالطري مناخمن مبادرة أحباث تغيري و، "ناسا"ريكية مأحباث الفضاء األ وكالةمن  ومنح

 .FAA الفيدرالية األمريكية
  

 Science" العلم"هي أكرب مجعية علمية عامة يف العامل، وهي ناشر جملّة  )AAAS(إنّ اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم 

)www.sciencemag.org( الترمجة"جملة إىل  باإلضافة العلم لطب " ational MedicineScience Transl

)www.sciencetranslationalmedicine.org(  إشارات علمية"وجملة " Science Signaling

)www.sciencesignaling.org(. 
مجعية وأكادميية علمية، ختدم عشرة  262، وتنتسب إليها حنو 1848لتقدم العلوم يف عام  تأسست اجلمعية األمريكية 

أكرب قاعدة من االشتراكات املدفوعة ألية جملّة علمية حمكّمة عامة يف العامل،  Science" العلم"ومتتلك جملة . ماليني فرد
وهي منظمة ال ، )www.aaas.org(مريكية لتقدم العلوم اجلمعية األأن  .إذ يقدر العدد اإلمجايل لقرائها مبليون قارئ

من خالل املبادرات املتعلقة " تقدم العلوم وخدمة اتمع"دف للربح، مفتوحة للجميع وتنجز مهمتها املتمثلة يف 
لحصول على أحدث األخبار البحثية، ميكنكم التسجيل ل. بالسياسات العلمية؛ والربامج الدولية؛ وتعليم العلوم؛ وغريها

، وهو موقع الويب األول لألخبار العلمية، وهو خدمة www.eurekalert.orgعلى املوقع ، !EurekAlertيف نشرة 
  .مقدمة من اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم

 
ميكن للصحفيني حتميل نسخا حمظور نشرها مؤقتاً من هذا التقرير من صفحة الويب  :قطلوسائل اإلعالم اإلخبارية ف

أو طلبها  www.eurekalert.org/jrnls/sci : التايل ، على املوقعScience" العلم"لة  SciPakاخلاصة برزمة الصحافة 
  .scipak@aaas.org: أو الربيد اإللكتروين 1+-202-326-6440: التايل اهلاتف عرب SciPakمن فريق 

 


