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اهميت شناخت ابرها 
و نقش  آن در علم جغرافيا

 مقدمه
بشر امروز، خسته، ملول و گناهكار در مقابل وجدان خود به جهت 
دل بريدن از طبيعت و حاكميت فرهنگ زياده خواهي، مصرف گرايي 
معضالت  حل  براي  چاره انديشي  راستاي  در  تماميت خواهي  و 
زيست محيطي دست به اقداماتي در هر دو بعد عملي و نمادين زده 
است. تدوين تقويم محيط زيست، نام گذاري تعدادي از روزهاي سال 
به نام روز آب، جنگل، زمين پاك و ... از جملة اين اقدامات نمادين به 
حساب مي آيد كه از قضا مورد توجه بسيار قرار گرفته و افكار عمومي را 
نسبت به اين موضوعات حساس كرده و واكنش عمومي را برانگيخته 
است. روز جهاني هواشناسي1 مطابق 23 مارس ميالدي و مصادف با 
سوم فروردين هجري خورشيدي است )به استثناي سال هاي كبيسه 

اشاره
ابر آمد و باز بر سبزه گريست

بي بادة ارغوان نمي بايد زيست
اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست

تا سبزة خاك ما تماشاگه كيست
خيام   

تدوين تقويم محيط زيســت يكي از اقدامات مهم بشر در راســتاي حفظ و حراست از محيط زيست به شمار مي آيد. به جهت اهميت و حوزة 
اثر هواشناســي در پديده هاي مختلف، سوم فروردين برابر با 23 مارس به عنوان »روز جهاني هواشناسي« نام گذاري شده است. سازمان جهاني 
هواشناسي هر ساله اين روز را به يكي از پديده هاي مهم هواشناسي اختصاص مي دهد. سال 2017 به نام سال شناخت ابرها نام گذاري شده است، 
به همين بهانه و به جهت آشنايي بيشتر دبيران و دانش آموختگان جغرافيا با اين پديده به معرفي انواع ابرها و نقش آن ها بر پديده هاي جغرافيايي 

و محيطي مي پردازيم. 
چكيده

شناخت و آشنايي با ابرها از اهميت زيادي در علم جغرافيا برخوردار است، چرا كه از يك طرف از آسمان بدون ابر نبايد انتظار وقوع پديده هاي 
طبيعي بسياري مانند باران، برف، رعد و برق و ... را داشت و اصوالً  چنين كره اي مسكون و قابل سكونت نيست و از طرف ديگر با شناخت ابر به 
عنوان يك عامل و عنصر هواشناسي و اقليمي مي توان به شناخت بسياري از پديده هاي جوي و جغرافيايي دست يافت. شايد به همين دليل است 
كه سازمان جهاني هواشناسي در سال 2017 روز جهاني هواشناسي را به شناخت ابرها اختصاص داده است. اين مقاله سعي در بيان شناخت ابرها 
به زباني ساده و با رويكرد آموزش به جغرافي دانان به طور خاص و ساير افراد به صورت عام دارد و به همين جهت در شناخت ابرها، بر ارتفاع ابرها 

و شكل ظاهري آن ها به عنوان دو معيار مالك مورد قبول جغرافي دانان اقليم شناس تأكيد شده است.

كليدواژه ها: انواع ابرها، نقش ابرها، روز جهاني هواشناسي، جغرافيا، سال شناخت ابرها

كه در تقويم هجري خورشيدي اين روز مصادف با چهارم فروردين 
بر   1950 سال  به  هواشناسي  جهاني  روز  نام گذاري  سابقة  است(. 
مي گردد. در پي اين نام گذاري سازمان جهاني هواشناسي در راستاي 
هشدار به بشر و معطوف كردن تالش ها و اقدامات به يك موضوع 
خاص در دهه هاي اخير، هر ساله اين روز را به يك پديدة جوي مهم 
و اثرگذار اختصاص داده است. اين نام گذاري ها در شكل 1 مشخص 

شده است.
سازمان جهاني هواشناسي، روز جهاني هواشناسي در سال 2017 را 
به علت اهميت فوق العادة ابرها در هواشناسي، اثر بر اقليم و منابع آب، 
اهميت محوري ابرها در پيش بيني و ارتباط بين ناشناخته هاي تغيير 
اقليم و ابر، به شناخت ابرها اختصاص داده است. اين سازمان همچنين 

اقليم شناسي

 دكتر اسماعيل نصرآبادي
دكتراي اقليم شناسي، مدرس پرديس شهيد بهشتي مشهد
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بر نياز به شناخت چگونگي اثرگذاري ابرها بر اقليم و تغيير اقليم و نقش 
حياتي ابرها در چرخة آب و شكل توزيع منابع آب و الهام بخش بودن 
ابرها براي هنرمندان، شاعران، موزيسين ها، نقاش ها و .... تأكيد مي كند 
)سايت سازمان جهاني هواشناسي، 19 فروردين 1396(. تصور آسمان 
بدون ابر مي تواند اين آسمان زيبا و دل انگيز را به يك نقاشي سياه و 
سفيد و بدون پرداخت و آرايش تبديل كند. در اين آسمان نه از نزوالت 

جوي برف، باران، تگرگ و ... خبري 
است و نه نشاني از تندر و آذرخش 
و رنگين كمان است. در اين آسمان 
بر چهرة دلرباي ماه هاله اي نيست و 
اصواًل تصور آسماني با اين ويژگي ها 
و  هواشناسي  ذاتي  نتايج  از  فارغ 
آسماني  آن،  بر  مترتب  اقليمي 
و  دلگير  و سخت   بي روح  خشك، 
مال ل آور است. حال  آن كه آفريدگار 
به  و  ابر  توده هاي  آفرينش  با  دانا 
تمام  مختلف،  گونه هاي  و  اشكال 
اين مزايا را در دل آسمان قرار داده 

است.
از  انبوهي  به  ابر  چيست؟  ابر 
قطره هاي )قطره  چه هاي( ريز آب و 
بلورهاي ريز يخ معلق در هوا كه بر 
فراز آسمان و يا چسبيده بر سطح 
زمين و نازك و ضخيم )ستبر( به 

شكل و قواره هاي )ريخت هاي( بي شمار پديد مي آيند و چشم نوازي 
مي كنند گفته مي شود.

نقش  ابرها
هنرمندان  الهام بخش  زيباشناختي  نقش  از  فارغ  آسمان  در  ابرها 
و  آرامش بخش  هدية  كودكان،  نقاشي  ثابت  پاي  و  سوژه  و  بزرگ 
شعف آفرين براي مردمان مناطق خشك و كم آ ب به شمار مي رود و از 
اهميتي اساسي و تعيين كننده در شكل گيري اقليم هاي متنوع و در 
مقياس هاي كالن، مياني و خرد برخوردار است كه در ادامه به پاره اي 

از آن ها اشاره مي شود.
 - ابر  روابط  اقليم:  در  ابرها  منفي  و  مثبت  بازخوردهاي   .1
تابش و اقيانوس - گردش مثال هايي از بازخوردهاي مثبت و منفي 
ابرها در فرايند گرمايش و سرمايش  هستند )شلتون، 1390: 28(. 
زمين رفتار دوگانه و متضادي )بازخوردهاي مثبت و منفي( از خود 
به نمايش مي گذارند و اين تا حدود زيادي به موقعيت و ذرات آب، 
باال  ابرهاي سطوح  ابر بستگي دارد.  تراكم داخل  يخ و هستك هاي 
جوششي  ابرهاي  و  مايع  نوع  از  زمين  سطح  نزديك  يخي،  نوع  از 
گل كلمي در سطح پايين ذرات آب و در سطوح باال از يخ هستند 
)حبيبي و همكاران، 1389: 15(. در حالي كه تكه هاي ابر امواج كوتاه 
را به فضا منعكس مي كنند و موجب سرد شدن مي شوند، قطرات آب 
داخل ابر مانند يك گاز گلخانه اي موجب جذب امواج بلند مي شوند. 
اندازه گيري هاي ماهواره اي امواج كوتاه منعكس شده را 50 وات بر متر 
مربع و در مقابل، امواج جذب شده موج بلند را 30 وات بر متر مربع 

برآورد كرده اند )نصرآبادي، 1380: 43(.

2. منشأ نزوالت جوي: با اندكي اغماض مي توان مدعي شد كه 
تنها منشأ انتقال رطوبت از پهنه هاي آبي به داخل خشكي ها و سرمنشأ 
همة نزوالت جوي ابر است و ابر در اين عرصه يكه تازي مي كند. بخشي 
از رطوبت تزريق شدة ناشي از پهنه هاي آبي، سرزمين هاي مرطوب و 
فضاهاي سبز بعد از صعود و تشكيل انواع ابرها و در ارتفاعات مختلف 
بسته به فراهم شدن شرايط بارش، به اشكال مختلف از دست مي رود.
آذرخش:  و  تندر  تشكيل   .3
بارهاي  ابر،  مختلف  قسمت هاي 
اغلب  در  دارند.  متفاوتي  الكتريكي 
موارد قسمت پايين ابر بار الكتريكي 
منفي و قسمت باالي آن بار الكتريكي 
به  چنان  ابر  دو  اگر  دارد.  مثبت 
قسمت هاي  كه  شوند  نزديك  هم 
غيرهمنام به طرف هم باشند آذرخش 
تخلية  همچنين  مي آيد.  وجود  به 
آ ذرخش ممكن است به طريقة ديگري 
صورت گيرد. اختالف شديد پتانسيل 
الكتريكي بين ابر و زمين موجب ايجاد 
آذرخش مي شود كه گاهي در برخورد 
به زمين باعث آتش سوزي خواهد شد 

.)www.daneshnameh.roshd.ir(
4. شرط الزم ايجاد بارش: فناوري 
اشكال  به  بارش  ايجاد  امروزي بشر و 
مختلف آن بستگي مستقيم به وجود 
ابر و فراهم بودن شرايط حداقلي در ابر به جهت ميزان رطوبت، ارتفاع، 
ميزان هستك هاي تراكم و ... دارد و بدون فراهم بودن اين شرايط، 

بارورسازي مفهوم و معنا ندارد.

 تاريخچة رده بندي ابرها
بشري كه در علم نجوم و ستاره شناسي از چندين و چند هزار سال 
قبل اقدام به نام گذاري شكل  ستاره ها با عنوان »صورت هاي فلكي« 
كرده بود با تأخيري معنادار در سال 1186 خورشيدي با ابتكار يك 
طبيعي دان فرانسوي به نام المارك، اقدام به رده بندي ابرها كرد كه آن 
هم چندان مقبول واقع نشد. يك سال بعد لوك هوارد انگليسي به بيان 
ويژگي هاي ابرها از ديد يك ناظر زميني با واژه هاي التين پرداخت كه 
مورد پذيرش قرار گرفت. در رده بندي هوارد چهار گروه اصلي وجود 
دارد و از تركيب آن ها ديگر ابرها نام گذاري مي شوند. در سال 1266 
خورشيدي رالف آبر كرومبي اسكاتلندي و هيلد برانسن سوئدي كه 
اندكي اصالح  با  هواشناس بودند، روش هوارد را تكميل كردند كه 

امروزه مورد قبول است )مسعوديان، 1392: 113(.
جدول 1. مشخصات ابرها و ارتفاع تقريبی كف ابر از سطح زمين در مناطق مختلف به كيلومتر
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 شناسايي ابرها
براساس اطلس بين المللي ابرها كه سازمان جهاني هواشناسي در 
سال 1956 تهيه كرد و نسخة نهايي آن در سال 2017 و مصادف با 
روز جهاني هواشناسي رونمايي شد، ابرها بر اساس مالك هاي مختلف 
در  آموزشي  جنبة  از  كه  مالك هايي  از  يكي  مي شوند.  طبقه بندي 
شناخت ابرها مفيد است مالك ارتفاع و شكل ابرهاست. بر اين اساس، 

ارتفاع و شكل ابرها را در رده  هاي زير مي توان قرار داد.
1. ابرهاي باال: عرض هاي ميانه و باالي كرة زمين عمومًا شاهد 
شكل گيري ابرها در ارتفاع بيش از 6 كيلومتر است. در اين ارتفاع 
با  و  نازك  ابري  هوا،  و سردي  رطوبت  منبع  از  ابر  دوري  به سبب 
بلورهاي يخ و به رنگ سپيد پديد مي آيد كه در زمان طلوع و غروب 
خورشيد به دليل بازتاب امواج به رنگ هاي سرخ، نارنجي و زرد ديده 
مي شوند. ابرهاي سيروس، پرمانند و نويد دهندة هواي خوب و مطبوع 
از فراوان ترين ابرهاي باال هستند كه در جهت باد غالب از غرب به 
شرق به مانند يال اسب در مي آيند. سيرو به معناي پيچ و تاب زلف 
يا  از هم  ِگرد سپيد جدا  تكه هاي  به صورت  است. سيروكومولوس 
رشته هاي بلند چسبيده به هم قابل مشاهده است. اين ابر از تنوع 
رنگي زيادي برخوردار است و گاه موجك هايي دارد و به شكل پولك 
ماهي به نظر مي رسد. كومولو در التين، به معناي توده و كپه است. 
ابرهاي سيرواستراتوس به دليل وجود بلورهاي يخي و نازك موجبات 
با  را فراهم مي كنند.  پيرامون خورشيد و ماه  شكل گيري يك هاله 
افزايش ضخامت و ستبري اين گونه ابر، نزديك شدن سامانة باران زا 
دور از انتظار نيست و به ويژه اگر به دنبال اين ابر، ابرهاي مياني هم 
وجود داشته باشد، بايد منتظر بارش نزوالت آسماني باشيم. كلمة 

استراتو در التين، به معناي اليه، پتو و روكش است.
2. ابرهاي مياني: اين نوع ابرها از قطره چه هاي آب درست شده اند 
كه با كاهش دما بلورهاي يخ هم در داخل آن ها خودنمايي مي كند.  
از  بيش  ضخامت  با  كمتر  آب  قطره  چه هاي  با  ابري  آلتوكومولوس 
بودن  پايين تر  جنبة  سه  از  ابر  اين  مي شود.  مشاهده  كيلومتر  يك 
تكه هاي  بودن  درشت تر  و  تيره تر  بخش هاي  وجود  تشكيل،  ارتفاع 
تشكيل دهنده از ابرهاي سيروكومولوس متمايز مي شود. به عالوه، اين 
ابرها به واسطة داشتن تكه هاي ابر گرد و لوله شده از آلتواستراتوس ها 
و  گرم  صبح هاي  در  ابرها  اين گونه  شدن  پديدار  مي شوند.  متمايز 
مرطوب تابستان نويد دهندة احتمال وقوع توفان تندري در اواخر روز 
است. آلتواستراتوس ابري به رنگ خاكستري يا آبي خاكستري است 
كه از مخلوطي از قطره چه هاي آب و بلورهاي يخ درست شده و معمواًل 
سراسر آسمان را مي پوشاند. وجود سايه، رنگ خاكستري و كم فروغي 
خورشيد از نشانه هاي تمايز اين ابر از ابرهاي سيرواستراتوس است. 
آلتواستراتوس پيشاهنگ حضور سامانه هاي باران زاي نسبتًا گسترده و 
پيوسته است. در صورت بارش اين نوع ابر، كف ابر به زمين نزديك تر 
مي شود و اگر بارش به زمين برسد ابر نيمبواستراتوس ناميده مي شود. 

نيمبو در التين به معناي بارش است.
3. ابرهاي پايين: كف اين ابرها پايين تر از دو كيلومتر است  و 
شده اند. درست  سرد(  هواي  در  )مگر  آب  قطره چه هاي  از  عمومًا 
نيمبواستراتوس ابر خاكستري تيره و آبكي است كه با بارش پيوستة 
باران يا برف سبك تا متوسط همراه است. اين ابر با ابر آلتواستراتوس 

شكل 3 ابر سيرواستراتوسشكل 2  ابر سيروس

شكل 5 ابر آلتواستراتوسشكل 4 ابر سيروكومولوس )پولك مانند(

شكل 7 ابر استراتوسشكل 6 ابر آلتوكومولوس

شكل 9 ابر نيمبواستراتوسشكل 8 ابر استراتوكومولوس

شكل 11 ابر عدسيشكل 10 ابر كومولوس

شكل 12 ابر جيجيگا
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اشتباه مي شود. وجه تمايز آن ها در تيره تر بودن نيمبواستراتوس نسبت 
به آلتواستراتوس و ديده نشدن خورشيد و آسمان در پس اين نوع 
ابر است. در زمان بارش اين نوع ابر به جهت تبخير باران باريده شده، 
اشباع  به حالت  و در صورت رسيدن هوا  افقي كاهش مي يابد  ديد 
استراتوس  نام  تشكيل شده  ابر  بر  بايد  ديگر  ابر  تشكيل يك اليه  و 
فركتوس نهاد. استراتوكومولوس ابري با ريخت و قيافة متنوع است 
كه مي توان به مشاهدة آسمان آبي از ميان تكه هاي آن پرداخت؛ ابري 
به رنگ خاكستري روشن تا تيره كه از جهت نزديك بودن كف آن 
بازشناخته  آلتوكومولوس  ابر  از  تكه هاي درشت تر  به زمين و وجود 
مي شود. استراتوس ابري خاكستري و يكدست است كه به مه نرسيده 
به زمين شباهت دارد. به عبارتي، مه زماني كه از زمين ارتفاع مي گيرد 

و ابري كم ارتفاع را تشكيل مي دهد شاهد ابر استراتوس خواهيم بود.
4. ابرهاي ستبر: در اين دسته از ابرها از كومولوس و كومولونيمبوس 
مي توان نام برد. ابرهاي كومولوس به ريخت تكه هاي پنبه با كفي هموار 
و كناره هايي درخشان در آسمان شناورند و در شرايط هواي مرطوب 
كومولوس  تفاوت  نزديك مي شوند.  زمين  به سطح  كيلومتر  تا يك 
با استراتوكومولوس در اين است كه از خالل تكه  ابرهاي كومولوس 
مي توان آسمان آبي را ديد، اما استراتوكومولوس از تكه هاي به هم بند 
درست شده است و سقف آن تخت است، در حالي كه سقف كومولوس 
پفكي است. البته كومولوس بسته به رشد و بالندگي عمودي شامل 
كنجستس  كومولوس  فركتوس،  كومولوس  برخي،  كومولوس  انواع 
كومولونيمبوس  ابر  يك  به  مي تواند  كنجستس  كومولوس  مي شود. 
غول پيكر تبديل شود و ابر سياه با توفان تندري پديد آورد. اين ابر در 
شرايطي از فاصلة ششصد متري از سطح زمين شروع و سقف آن تا 

دوازده كيلومتر باالي زمين ادامه مي يابد.
5. ابرهاي نامعمول: گاهي در آسمان شاهد حضور ابرهايي هستيم 
كه با انواع ابرهاي باال تفاوت دارند. براي مثال گذر هواي مرطوب از 
يك سد كوهستاني باعث تشكيل ابرهايي عدسي شكل مي شود كه 
به همين نام شهرت دارند يا ابرهايي كه برخالف ساير ابرها كه بر اثر 
صعود به وجود مي آيند بر اثر فرونشيني در زير ابرهاي ديگر پديد 
مي آيند. مردمان ساكن اطراف كوه كركس اين نوع ابر را ابر جيجيگا 
مي نامند. البته از اين نوع ابرها مي توان به ابر تشكيل  شده بعد از عبور 

هواپيماي جت از يك هواي سرد نيز اشاره كرد.

 وضعيت ابرناكي2 ايران
ابرناكي به درصدي از پوشيدگي آسمان از ابر اشاره مي كند. با توجه 
از  مجموع  در  دنيا  كمربند خشك  در  ايران  قرارگيري  موقعيت  به 
ابرناكي كمتري نسبت به ميانگين جهاني برخوردار است. ميانگين 
ابرناكي جهاني  ميانگين 50 درصد  مقابل  ايران 26 درصد  ابرناكي 
است. منشأ تشكيل ابر در ايران پويشي )ديناميكي( است، چرا كه 
در دورة سرد سال و با حضور سامانه هاي كم فشار و جبهه ها بر ميزان 
ابرناكي نسبت به تابستان افزوده مي شود. ابرناكي در اسفند و فروردين 
با حدود 40 درصد به اوج و در شهريور با حدود 10 درصد ابرناكي 
به حضيض خود مي رسد )مسعوديان، 1391: 90(. عالوه بر توزيع 
نامناسب زماني به جهت مكاني نيز ابرناكي در كشور از توزيع يكساني 
برخوردار نيست و در حوالي مدار 36 درجه، ابرناكي به دو برابر ابرناكي 

نقاط جنوبي كشور مي رسد.

شكل 14. نقشة پراكندگي مكاني ميانگين درصد ابرناكي ايران 

)مسعوديان،  1392: 91(

 نتيجه گيري
جغرافيا به عنوان يك علم پويا و كاربردي در حل مسائل و مشكالت 
بشر توان و قابليت خود را به اثبات رسانده است. بخش قابل توجهي 
از اين توان ناشي از شاخه ها و گرايش هاي متنوع و گوناگون اين علم 
است. اقليم شناسي به عنوان يكي از زيرشاخه هاي جغرافياي طبيعي، 
بررسي بخشي از پديده هاي طبيعي را بر عهده دارد. قرابت اين علم 
با جغرافيا از يك سو و با فيزيك و هواشناسي از سوي ديگر موجب 
شده است كه جغرافي دانان اقليم شناس به شناخت پديده هاي جوي 
عالقه مند شوند و از اين علم در تبيين علت پديده ها سود ببرند. به 
همين جهت، شناخت ابرها، آشنايي با اثر آن ها بر پديده هاي جغرافيايي 
و شرايط جوي غالب ناشي از ظهور و گسترش يك ابر، مورد توجه 
اقليم شناسان جغرافي دان قرار گرفته است. اگرچه ديده باني و شناخت 
است،  مشاهده  و  اندازه گيري  ابزار  نيازمند  و  پيچيده  موضوعي  ابر 
اما آشنايي مقدماتي با انواع ابرها مي تواند كمك بزرگي به شناخت 
علم جغرافيا به عنوان علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط و 

پديده هاي منحصربه فرد موجود در مكان ها داشته باشد.

پي نوشت ها
1. World meteorological day
2. Cloudiness
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