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العواصف والصواعقالعواصف والصواعق
أخطارها والوقاية منهاأخطارها والوقاية منها
العواصف والصواعق

أخطارها والوقاية منها

٤

قراءة  وذلك من خالل  تفريغ للشحنات،  إلى عدة عمليات  الصواعق 
مانعة  من  بالتوصيل  عادة  يوضع  عداد  وهو  الصواعق  ضربات  عدد 
الصواعق إلى األرض ويقوم مبهمة عدد املرات التي يتعرض لها املوضع 

احملمـي لضـربات الصواعـق أو التفـريغ الكهـربائـي .
شروط تركيز مانعات الصواعق 

    ال ميكن اعتبار تركيز مانعة الصواعق صيغة ثابتة ميكن تطبيقها 
من  حمايته  املراد  للموقع  بدراسةٍ  تقوم  أن  يجب  بل  مكان،  أي  في 

الصواعق وفقاً للعناصر التالية : 
أو خزانات  أو أجهزة كهربائية  بناية   ) املراد حمايتها  املنطقة  نوع   o

وقود أو منطقة اتصاالت).
o مساحة املنطقة املراد حمايتها باملتر املربع .

o معرفة الوضعية العمرانية للمنطقة لألخذ بعني اإلعتبار إمكانية 
تشييد أبراج أو أعمدة عالية من عدمه .

o معرفة اجتاه الريح للتعرف على اجتاه الغيوم .
o ارتفـاع املنطقة عــن مستـوى سطح البحر .

o معـرفـة مقـدار أو ضغط اجلو للمنطقة . 

w w w . h a j j . g o v . q a w w w . h a j j . g o v . q a

الصواعق وكيفية الوقاية منها 

لتفادي الصواعق يجب اتباع معايير السالمة التالية أثناء العواصف 
الرعدية :

داخل املبنى : 
o ابتعد عن الألبواب والنوافذ املفتوحة .

o التستخدم األجهـزة الكهـربـائيــــة .
o جتنب أخذ حمام أوالتكلم عبـر الهاتف أو ملس موصل كهـربـائي .

خارج املبنى :
o أبــقِ السيـارة مغلقــة وال تلمس أي معـدن .

أو  أو حتت عمود هاتف  بالقرب من شجرة طويلة  أو  تقف حتت  ال   o
كهرباء .

o احتـمِ مبكان منخفض مثل وادٍ أو كهف أو مغــارة أو سفح جبل .
في الغابة :

o احتمِ حتت أشجار صغيرة كثيفة أو مزروعات أو مجموعة أشجار 
لها نفس اإلرتفـاع .

في البحر :
o جتنب السباحة في مساحات املياه الكبيرة أو البحر .

o جتنب صيـد السمك في البحر .
في احلقل :

والدرجات  الفالحة  كأآلت  املفتوحة  املعدنية  العربات  عن  oابتعد 
النارية والدرجات العادية .

o انبطح أرضاً فــــي حالة تواجدك في أرض مفتوحة .
مانعات الصواعق :

  هي عبارة عن قضيب معدني مذيب مصنوع من النحاس يوضع فوق 
البناية بعلو معني لكي يستقطب الشحنات املنطلقة من الغيمة 
بسلك  هذه  الصواعق  ملانعة  السفلي  الطرف  ويوصل  وميتصها 
كهربائي مير بطرف البناية إلى عمق أكثر من ثالثة أمتار حيث تُدفن 
الكهربائي  التيار  مير  وهكذا  رطب،  مكان  في  معدنية  شبكة 
اجتاه  الكهربائي في  السلك  ثم  النحاسي  القضيب  عبر  للصاعقة 

عمق األرض فتمتص خطورتها وتنعدم أضرارهــا .
املواصفات الفنية ملانعة الصواعق :

o يجب أن تكون مانعة الصـــواعق متصلة باألرض بشكل جيد .
o يجب أ ن يكون العمود احلامل للمانعة جيد التوصيل واليصدأ .

ذات  املعدنية  الشبكة  فيها  تدفن  التي  األرض  تكون  أن  يجب   o
مواصفات كهربائية معينة مناسبة لهذا الغرض .

مانعة  تعرض  حالة  في  والتفريغ  الصيانة  بإجراءات  القيام  يجب   o

فاكس: ٤٤٧٠١١٩٢                             هاتف: ٤٤٧٠٠٠٠٠
ص.ب: ٤٢٢ -دوحة - قطر 

بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�

رقم الدفاع املدني: قطر (٩٩٩) السعودية (٩٩٨)
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العواصف والصواعق  تعريفها أخطارها،      
وكيفية الوقاية منها 

تلوح بكوكبنا ظواهر طبيعية متعددة تبعثها السحب املتكونة في 
السماء حيث تنشأ يومياً حوالي  ( ٤٤٠٠٠ ) . ينتج عنها قرابة ـ ٨ ـ 
الثانية  أنه يلمع في السماء يومياً عدد ٩٣ في  أي  البرق  ماليني من 

بكامل الكـرة األرضية .
جهة  كل  من  بالعواصف  محاطون  أننا  اإلحصائيات  بينت  وقد    
بصورة غير متساوية حيث تنتشر هذه الظواهر بحدة في أماكن دون 
غيرها نتيجة العوامل املناخية املتقلبة والتي تفترض وجـود احلـرارة 

والبـرودة فـي نفس الوقت .
  كمـا أثبتت الـدراسـات التــي قـام بها علماء فرنسيون بـأن هـذه 
تهدد إستقرار بالدهم مبعدل ( ١٥ إلى ٢٥ ) يوماً في السنة بطريقة 

غير متساوية بني شمال البالد وجنوبها .
أهم  املقال  هذا  في  نعرض  الظواهر  هذه  على  التعرف  من  وملزيد    
أهـم  نبسط  كمـا  خاصيتها،  حــول  وحتاليلهم  العلماء  تفاسير 

اإلجـراءات الـوقـائيـة لتجنب مخاطرهــــــــا .
العواصف املكهربة :

بتفاسير  اخلروج  أجل  من  القدم  منذ  بالعواصف  العلماء  اهتم   
مقنعة ألسبابها ومسارها إال أنه تعددت الدراسات والنظريات، وقد 
املوجبة  الكهربائية  الشحنات  تواجد  كيفية  حول  جلها  ارتكز 
والشحنات السالبة، وطرق انتشارها وتنقلها، وفيمايلي نستعرض 

بعض هذه النظريات .  
النظرية األولى : 

حول  وتتمركز  اجلاذبية،  لعامل  وفقاً  بالغيمة  حبات  املطر  ينزل    
احلبات  هذه  بني  داخلي  تصادم  يحدث  املعلقة،  والثلج  املاء  قطرات 
الصاعدة  والتيارات  الهوائية  احلركات  بسبب  املعلقة  املاء  وقطرات 
والنازلة فتنشأ حالة تكهرب للغيمة تصعد من خاللها قطرات املاء 
احلاملة  البرد  حبات  وتستقر  أعلى  إلى  املوجبة  للشحنات  احلاملة 
للشحنات السالبة أسفل الغيمة، فتندفع الشحنات السالبة نحو 
أو بني غيمة وأخرى فتحدث  الغيمة  املوجبة سواء داخل  الشحنات 

العاصفة .
النظرية الثانية :

  تعتبر هذه النظرية معقدة نوعاً ما بإعتبار أن الشحنات الكهربائية 
التي تتواجد بالغيمة آتية مــن مصـــــــــادر خارجية وهي :

هذا  خالل  من  الكهربائية  الشحنات  تنشأ   : الكونية  األشعة   o
املصدر اخلارجي فتدفع قطرات املاء فوق الغيمة .

o احلقل الكهربائي : يتكون هذا احلقل من األشياء احلادة املتواجدة 
هذا  فباستطاعة  الكهربائي  احلقل  كثافة  ارتفعت  ما  وإذا  باألرض 
التي  التأمني  عمليات  خالل  من  الهواء  جزيئات  وتأمني  إثارة  األخير 
الساخنة  الهوائية  التيارات  وحتول  املصدرين،  هذين  من  تنشأ 
لتجلب  الغيمة  قمة  إلى  األرض  من  املوجبة  الكهربائية  الشحنات 
املاء  بقطرات  وتتمسك  الغيمة  تدخل  التي  السالبة  الشحنات 
التيارات  وتعمل  سالبة،  شحنات  ذات   ً حاجزا وتكون  والثلج 
إزاء  موجب  ثنائي  هيكل  تكوين  على  بالغيمة  احمليطة  الكهربائية 

احلاجز املتكون .
النظرية الثالثة :

    وتسمى النظرية ذات األقطاب الثالثة, وهي النظرية التي يعتمدها 
حالياًعلماء األرصاد بعد وقت طويل من التجارب واملالحظات لشرح 

كيفية تنقل الشحنات املوجبة والسالبة وتكوين العواصف .
   حتتوي الغيمة على منطقة محورية ذات شحنات سالبة ومتواجدة 
باملنطقة  تتمركز  ذات شحنات موجبة  بني منطقتني عليا وسفلى 
احملورية في علو يقارب ( ٦ ) كلم تقريباً بسمك يتجاوز بعض األمتار 
وبدرجة حرارة تساوي ( ١٥ ) درجة مئوية لتتجاوز املنطقة السفلى 
املوجبة بحاولي ( ٢ ـ ٤ ) كلم . إضافة إلى ذلك تنشأ في أعلى هذه 
الغيمة منطقة رابعة رقيقة وذات شحنات سالبة وهي نتيجة تأمني 

جزيئات املاء باألشعة .
الـبــرق :

الذي  الكهربائي  نتيجة احلقل  السماء  يلمع في  الذي  النور       هو 
حتدثه شحنات السحاب، وتتعدى قيمته قساوة اجلو اجمللى، وتقارب 
هذه القيمة ( ١ ) مليون فولت للمتر الواحد كما تتبدد طاقة هامة 
تساوي ( ٦ ) مليارات واط في الثانية، ويولد البرق عادة من املنطقة 
الوسطى ذات الشحنات السالبة بارتفاع يبلغ ( ٦٠٠٠ ) متر تقريباً 
وبحرارة تساوي ( ١٥ ) درجة، وهي حتدث من داخل الغيمة والميكن أن 

نوازيها بالصواعق .
الصاعقة :

      الصاعقة هي جسم ناري مشتعل يظهر في السماء أثناء يوم 
حترق  قد  عنها  الناجتة  واحلرارة  قوية،  كهربائية  شرارة  إنها  عاصف 
األرض وقد تتسبب في حرق األشجار واملنازل وقتل األشخاص، كما 
تنتشر طاقة كهربائية تتولد عنها في الهواء، وقد تضر بالطائرات 
أن حدوث الصاعقة ناجم عن  العلماء  احمللقة في السماء وقد أكد 
عملية تفريغ كهربائية قد تكون بني الغيمة والغيمة أو بني الغيمة 

واألرض وهي تنشأ عند وجود مجموعة كبيرة من الغيوم .
للغيمة  الوسطى  باملنطقة  اجملتمعة  الكهربائية  الشحنات  تكون   
جهد كبير تتسبب في وجود شحنات عكسية على سطح األرض 

٣

لتجلبها وتقوم بعملية التفريغ, ويزداد حجم الغيمة عند وصول فرق 
اجلهد  ومعدل  الفاصل،  الهواء  اليتحملها  عالية  قيمة  إلى  اجلهد 
فولت  كيلو   (  ١٠ إلى   ٥  ) من  التفريغ  لبداية  الالزم  الكهربائي 

للسنتمتر الواحد .
    تتم عملية التفريغ على دفعة واحدة أو أكثر، وتسمى كل دفعة بـ 
( وثبة ) فتكون أول عملية تفريغ ضعيفة احلدة لترسم مسلك سير، 
تفرعات  عدة  حتدث  حيث  متجهمة،  هوائية  طرق  عن  وهوعبارة 
وتشعبات ومن خالل أقرب وصول هذه الوثبات إلى األرض يقوى احلقل 
باألرض  املتواجدة  العالية  النقاط  من  شرارات  وتنبعث  الكهربائي 
كالعمارات الشاهقة واألشجار والهوائيات وعلى طول هذا الطريق 
يبلغ فارق اجلهد ببعض مئات املاليني من الفولت ليظهر تيار عاكس 
حاد يتجاوز ( ١٠٠٠٠٠ ) أمبار يصعد من األرض إلى الغيمة عبر شرارة 

التفريغ قصد تعديل الشحنة داخل الغيمة .
الـرعـد :

ظــاهــرة  حدوث  بـأسبـاب  تهتم  نظـريـات  أربـــــع  هناك    
الـرعـد وتفسيرها كـاآلتـــــــي :

النظرية األولى :
هذا  ملئ  يحاول  الذي  الرعد  ذلك  عن  فينتج  فراغاً  البرق  يُحدث     

الفـــراغ بالهواء احمليط .
النظرية الثانية :

  تتبخر كميات املاء التي تعترض البرق في مسلكه فينتج عن ذلك 
دوي قوي نتيجة التمدد السريع لبخار املاء احملدث .

النظرية الثالثة :
  تبني هذه النظرية أن التفريغ الكهربائي الناجت عن البرق يكسر أجزاء 
هيدروجني  إلى   (   electroiyse  ) احللكبة  لظاهرة   وفقاً  املاء 

وأوكسجني وتتم إعادة هذه األجزاء بطريقة انفجارية .
النظرية الرابعة : 

وقد  الرعد،  فيحدث  البرق  مرور  يليه  للهواء  مفاجئ  يقع تسخني    
الرابعة التي كانت أقرب للواقع حيث  اعتمد العلماء على النظرية 
هواء ساخن  ينشأ  أن  بعد  للرعد  احلقيقي  املصدر  االرجتاجات  تعتبر 
بطريق مرور البرق، وتصل درجة احلرارة التي أحدثها البرق إلى (٦٠٠٠٠) 
atm ) فتتمدد   ) درجة، وبضغط يتراوح مابني ( ١٠ و١٠٠ ) امنوسفار 
املنطقة التي أُحيطت بالبرق وتنتشر نتيجة الضغط واحلـرارة احملدثة 
الصوت   ) صــوتية  طاقــة  شكل  فــي  يكـون   ً جهدا لِتـوفـر 
اإلشارة  وتدوم   ،( امللتقطة  احلرارة   )  . حرارية  وطاقة   ( املسموع 
الصوتية الصادرة عن الرعد أقل من ثانية إال أن دوامـه ناجت عن سببني 

o طول مسلك البرق والذي يقارب ( ٥٠٠٠ م ) .
o صدور الصوت من كل أجزاء البرق سواء من القريب أو البعيد .
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