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ت�صدير
جذب التقرير «تغيرّ املناخ  – 2007قاعدة العلوم الفيزيائية» ب�رسعة �إنتباه
�صانعي القرار والر أ�ي العام على ح ّد �سواء ،ب�صفته أ�هم و أ�ول تقييم �شامل
لتغيرّ املناخ خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية .وي�ؤكد التقرير أالول فهمنا العلمي
للنظام املناخي وت أ�ثره با إلنبعاثات الغازية امل�سببة لعامل الدفيئة أ��صبح أ��شمل
و أ�عمق من أ� ّي وقت �سبق .كما يعر�ض جمال بحث دينامي �سي�س ّلط املزيد من
ال�ضوء على ظاهرة تغيرّ املناخ خالل ال�سنوات املقبلة.
يتم ّيز التقرير بتما�سكه وم�صداق ّيته ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ التي �ش ّكلتها املنظمة العاملية أللر�صاد
اجلوية مع برنامج أالمم املتحدة للبيئة يف العام  .1988والهيئة هي جهاز
حكومي دويل و�شبكة ألكرب العلماء واخلرباء العامليني املعنيني بتغيرّ املناخ.
تعر�ض الف�صول امل�ش ّكلة ملجمل التقرير تقييم العلماء مل�ستوى املعرفة يف
كافة جماالت عملهم .و�شارك يف كتابتها أ�هم  152م�ؤلف ًا من  30دولة وراجعها
حوايل  600خبري .كما �شارك يف جتهيزها عدد كبري من املراجعني احلكوميني
�إذ أ�بدوا مالحظاتهم حولها.
وافق م�س�ؤولون من  113حكومة على امللخّ �ص ل�صانعي القرار مما عك�س
�إدراكهم و�إعتمادهم التقرير احلايل بالكامل .وهنا تكمن ق ّوة الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغيرّ املناخ �إذ جتمع بني آ�راء اخلرباء واحلكومات.
ال جتري الهيئة أ�بحاث ًا جديدة ،فمهمتها تكمن يف �إجراء تقييمات موائمة
لل�سيا�سات املتوفّرة ،بد ًال من تقييم ي�صف ال�سيا�سات املطلوب �إعتمادها،
وذلك لك ّل ما ُكتب عاملي ًا عن النواحي العلمية والفنية وا إلقت�صادية ا إلجتماعية
لتغيرّ املناخ .و�ساعدت تقاريرها التقييمية ال�سابقة على �إلهام احلكومات
�إعتماد كل من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن تغيرّ املناخ وبروتوكول
كيوتو وتطبيقهما .كما تكمن أ�همية التقرير أالول يف جعل احلكومات تدر�س
اخليارات املتوفّرة لديها للم�ضي قدم ًا مع بع�ضها البع�ض ملواجهة التحدي
الناجت عن تغيرّ املناخ.
تغيرّ املناخ  – 2007قاعدة العلوم الفيزيائية هو اجلزء أالول من
التقرير التقييمي الرابع للهيئة .أ�ما اجلزء الثاين فينظر يف ت أ�ثريات تغيرّ
املناخ ويف خيارات التك ّيف املتوفّرة ونقاط �ضعفها .أ�ما اجلزء الثالث فيق ّيم
تو�صلت �إليه
�إمكانيات ال�رضر وكلفته .ويلخّ �ص اجلزء الرابع جممل ما ّ
الهيئة.
التو�صل �إىل قاعدة تعتمد على العلوم الفيزيائية� ،إىل �إلتزام
يعود الف�ضل يف
ّ
أ�هم العلماء العامليني يف جمال املناخ ورغبتهم يف العمل .لذا نو ّد أ�ن نعرب عن
املن�سقني وامل�ؤلفني الرئي�سيني
عميق تقديرنا لكل من امل�ؤلفني الرئي�سيني ّ
وامل�ؤلفني امل�ساهمني و أ�ع�ضاء فريق الكتابة واملح ّررين .كما ونو ّد أ�ن ن�شكر
فريق عمل وحدة الدعم الفني للفريق العامل أالول و أ�مانة الهيئة احلكومية

الدولية املعنية بتغيرّ املناخ على اجلهود التي بذلوها يف تن�سيق كتابة تقرير
ناجح آ�خر للهيئة.
ودعمت حكومات عديدة م�شاركة علمائها الذين �ساهموا يف تقييم عملية
املق ّيمني يف عملية الهيئة احلكومية الدولية كما �ساهمت يف �صندوق الهيئة
ا إل�ستئماين ،ما �ضمن م�شاركة خرباء من الدول النامية ودول ا إلقت�صاد
ا إلنتقايل .أ�ما حكومات �إيطاليا وال�صني ونيوزيالندا والرنوج فا�ست�ضافت
جل�سات ال�صياغة بينما ا�ست�ضافت فرن�سا اجلمعية العمومية أالخرية التي
أ�ق ّرت التقرير ووافقت عليه .أ�ما حكومة الواليات املتحدة أالمريكية ف أ��س�ست
وحدة الدعم الفني التابعة ملجموعة العمل أالوىل.
يف اخلتام ،نو ّد أ�ن ن�شكر د .ر.ك .با�شوري ،رئي�س الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغيرّ املناخ على توجيهاته احلميدة و�إر�شاده الفاعل واملثابر،
رئي�سي جمموعة العمل
و�إىل د� .سوزان �سلمون والربوفي�سور داهي كنيَ ،
أالوىل ،على قيادتهما الر�شيدة لفريق العمل أالول خالل حت�ضري التقرير
احلايل.
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متهيد
تقدم م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع التابع للفريق احلكومي
الدويل املعني بتغيرّ املناخ ،تقييم ًا �شام ًال للعلم الفيزيائي اخلا�ص بتغيرّ املناخ كما
تو�سع آ�فاق هذا العلم با إلعتماد على تقييمات الفريق العامل أالول ال�سابقة.
ّ
وترتكز النتائج املقدمة هنا على م�ؤلفات علمية �شاملة أ��صبحت متوفرة منذ �إمتام
تقرير التقييم الثالث العائد �إىل الفريق احلكومي الدويل املعني بتغيرّ املناخ ،ف� ً
ضال
عن جمموعة البيانات املنت�رشة والتحليالت اجلديدة وقدرات مناذج مناخية أ�كرث
تطورا.
ومت �إعداد هذا التقرير وفقا للقوانني وا إلجراءات التي و�ضعها الفريق احلكومي
الدويل املعني بتغيرّ املناخ وامل�ستخدمة يف تقارير التقييم ال�سابقة .ومتت املوافقة
على ت�صميم التقرير يف جل�سة الفريق احلادية والع�رشين التي عقدت يف �شهر
ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2003كما متت املوافقة على امل�ؤلفني الرئي�سيني يف
جل�سة مكتب الفريق احلكومي الدويل املعني بتغيرّ املناخ الواحدة والثالثني التي
عقدت يف �شهر ني�سان  /أ�بريل  .2004كما خ�ضعت امل�سودات التي أ�عدها امل�ؤلفون
�إىل جولتني من �إعادة النظر واملراجعة حيث كتب أ�كرث من  30000تعليق قدمه
أ�كرث من  650خبريا ف� ً
ضال عن احلكومات واملنظمات الدولية .وت أ�كد املحررون
املراجعون يف كل ف�صل من الف�صول من أ�نه مت أ�خذ جميع تعليقات احلكومات
امل�ستقلة واخلرباء بعني ا إلعتبار .ومت الت�صديق على ملخ�ص �صانعي ال�سيا�سات
كما متت املوافقة على الف�صول أال�سا�سية يف خالل اجلل�سة العا�رشة للفريق العامل
أالول التابع للفريق احلكومي الدويل املعني بتغيرّ املناخ التي عقدت من  29كانون
الثاين  /يناير اىل � 1شباط  /فرباير .2007

نطاق التقرير

ير ّكز تقرير الفريق العامل أالول على م�ستوى الفهم احلايل للعلم الفيزيائي اخلا�ص
بتغيرّ املناخ ،الذي يحتل أ�همية كربى بالن�سبة �إىل �صانعي ال�سيا�سات .وال يحاول
التقرير أ�ن يراجع تطور الفهم العلمي أ�و ا إلحاطة بكافة جوانب علم املناخ .ف� ً
ضال
عن ذلك ،يعتمد هذا التقرير على م�ؤلف علمي منا�سب تَوفّر للم�ؤلفني يف منت�صف
العام  ,2006وعلى القارئ أ�ن يدرك أ�ن بع�ض املوا�ضيع املعاجلة تخ�ضع لتطورات
�إ�ضافية �رسيعة.
وتربز �صورة حديثة للبحث يف تغيرّ املناخ وهي �إت�ساع املراقبات املتوفرة حاليا
حول خمتلف مكونات النظام املناخي مت�ضمنة الغالف اجلوي واملحيطات
والكرايو�سفري .وقد �ساهمت املراقبات ا إل�ضافية والتحليالت اجلديدة يف تو�سيع
فهمنا كما مكنت من تقلي�ص عدد املعلومات غري أالكيدة .ف� ً
ضال عن ذلك ،أ�دت
املعلومات اجلديدة �إىل طرح أ��سئلة جديدة يف بع�ض املجاالت كالتغيرّ ات غري املرتقبة
يف الطبقات اجلليدية و أ�ثرها املحتمل على �إرتفاع م�ستوى البحر ف� ً
ضال عن تدخّ ل
تفاعالت معقدة بني التغيرّ املناخي والكيميائي اجليولوجي ا إلحيائي.
ومع أالخذ بعني ا إلعتبار التوقعات امل�ستقبلية لتغيرّ املناخ ،يخ�ضع هذا التقرير
�إىل قرارات �إتخذها الفريق يف �إطار تقرير التقييم الرابع والعملية التوافقية
إل�ستخدام �سيناريوهات ا إلنبعاثات التي حددها الفريق احلكومي الدويل املعني
بتغيرّ املناخ للتن�سيق بني الفرق العاملة الثالثة .ومن ناحية ثانية ،مت ا إلعرتاف
بقيمة املعلومات املت أ�تية من مناذج املناخ اجلديدة املتعلقة ب�إ�ستقرار املناخ .وبغية
معاجلة املو�ضوعني ،قامت فرق ت�صميم منوذج املناخ مبواكبة حماكاة املناخ التي
ت�ضمنت جتارب مثالية كان تكوين الغالف اجلوي فيها م�ستقرا .كما متكن هذا
التقييم من أ�خذ عدد أ�كرب من املحاكاة بعني االعتبار مقارنة مع أ�ي تقييم �سابق
لتغيرّ املناخ وذلك ألنه جمع منوذج املناخ واملحاكاة كما ت�ضمن العديد من مناذج
القرن الع�رشين واحلادي والع�رشين.
وق ّيم كل من الفريق العامل الثاين والثالث تقييم الفريق احلكومي الدويل املعني
بتغيرّ املناخ آلثار تغيرّ املناخ و إلمكانية ا إل�ستجابة أ�و تفادي ت أ�ثريات مماثلة ومل

يتم التطرق �إىل ذلك هنا.
وفيما يقدم تقرير الفريق العامل أالول نتائج �سل�سل ٍة من �سيناريوهات ا إلنبعاثات
املتنا�سبة مع تقارير �سابقة ،يقوم الفريق العامل الثالث بتحديث جمموعة مقبولة
من ا إلنبعاثات امل�ستقبلية.

بنية هذا التقرير

يت�ضمن تقييم الفريق العامل أالول ،للمرة أالوىل ،ف�صال متهيديا ف� ً
ضال عن الف�صل
 1الذي يغطي الطرق التي من خاللها تق ّدم علم تغيرّ املناخ ،كما يقدم نظرة عامة عن
الطرق امل�ستخدمة يف علم تغيرّ املناخ ودور مناذج املناخ وكيفية معاجلة ال�شكوك.
يغطي الف�صالن  2و 7التغيرّ ات يف مكونات الغالف اجلوي (الغازات والهباء
اجلوي) التي ت�ؤثر على توازن الطاقة ا إل�شعاعية يف الغالف اجلوي وحتدد مناخ
أالر�ض .ويقدم الف�صل  2نظرة با إلعتماد على التغيرّ املر�صود يف الغالف اجلوي كما
أ�نه يغطي املفهوم املركزي للت أ�ثري ا إل�شعاعي .ويك ّمل الف�صل  7ذلك من خالل مراقبة
التفاعالت بني الدورات الكيميائية ا إلحيائية التي ت�ؤثر على مكونات الغالف اجلوي
وعلى تغيرّ املناخ مبا يف ذلك تفاعالت ال�سحب/الهباء اجلوي.
وتغطي الف�صول  3و 4و 5جمموعة كبرية من املراقبات املتوفرة اليوم على �صعيد
الغالف اجلوي وال�سطح والثلوج واجلليد أ
والر�ض اجلليدية واملحيطات .وفيما
تتداخل التغيرّ ات التي ر�صدت يف هذه املكونات املوجودة يف نظام املناخ يف ما بينها
من خالل العمليات الفيزيائية ،ت�سمح الف�صول أالخرى ب�إجراء تقييم حمدد للبيانات
املتوفرة ولل�شكوك املتعلقة بها مبا يف ذلك بيانات ا إل�ست�شعار البعيدة من أالقمار
ال�صناعية .ويت�ضمن الف�صل  5التغيرّ ات املر�صودة يف م�ستوى البحر في�شري �إىل
ا إلرتباط الوثيق بينها وبني درجة حرارة مكونات املحيط.
ويقدم الف�صل  6نظرة مناخية قدمية ويق ّيم الدليل على تغيرّ املناخ ال�سابق و�إىل
أ�ي مدى يتم تف�سري ذلك من خالل الفهم العلمي احلايل .ويحتوي على تقييم جديد
لدرجات احلرارة التي أ�عيد بنا�ؤها عن � 1300سنة أالخرية.
ويغطي الف�صل  8طرق حماكاة العمليات الفيزيائية املختلفة من خالل مناذج املناخ
وتقييم النماذج با إلعتماد على مراقبة املناخ مبا يف ذلك معدله وو�ضعه وتقلبيته.
ويغطي الف�صل  9امل� أس�لة املتعلقة ب�شكل وثيق مبدى تغيرّ املناخ املر�صود الذي ميكن
ربطه ب أ��سباب خمتلفة طبيعية وب�رشية.
ويغطي الف�صل � 10إ�ستخدام مناذج املناخ لتوقع املناخ العاملي مبا يف ذلك ال�شكوك.
كما يظهر النتائج املتعلقة بامل�ستويات املختلفة لغازات الدفيئة يف امل�ستقبل ويق ّدم
تقييم ًا �إحتمالي ًا ملجموع �إ�ستجابات نظام املناخ الفيزيائي أ
والطر الزمنية والق�صور
املرتبط ب�إ�ستجابات مماثلة .ويغطي الف�صل  11التوقعات على �صعيد تغيرّ املناخ
ا إلقليمي التي تتنا�سب والتوقعات العاملية .وي�ضم تقييما إلمكانية ا إلعتماد على
النموذج على امل�ستويات ا إلقليمية ف� ً
ضال عن العوامل التي من املمكن أ�ن ت�ؤثر على
تغيرّ املناخ يف امل�ستوى ا إلقليمي.
ويتبع ك ّل من خال�صة �صانعي ال�سيا�سات واخلال�صة التقنية لهذا التقرير بنية
متوازية ويحتوي كل منهما على �إحالة مرجعية �إىل الف�صل والق�سم حيث من
املمكن �إيجاد املادة التي مت تلخي�صها يف التقرير أال�سا�سي .فبهذه الطريقة ،ت�سمح
اخلال�صات يف هذا التقرير بتقدمي خريطة طريق مل�ضمون التقرير الكامل و ُين�صح أ�ن
ي�ستخدم القارئ خال�صة �صانعي ال�سيا�سات واخلال�صة التقنية بهذه الطريقة.
واجلديد يف هذا التقرير هو أ�نه �ضم � 19س�ؤا ًال عام ًا يق ّدم لها امل�ؤلف �إجابات علمية
بطريقة مفيدة أ
ولغرا�ض تعليمية .و أ�خري ًا ،مت �إرفاق التقرير بـ� 250صفحة من املادة
ا إل�ضافية التي متت مراجعتها مع م�سودات الف�صل وهو متوفر على قر�ص مدمج
ويف ن�سخ على �شبكة ا إلنرتنت لتقدمي م�ستوى �إ�ضافيا من التفا�صيل كالنتائج لنماذج
املناخ الفردية.


املعالة يف التقرير والف�صول املنا�سبة
بع�ض �أهم أال�سئلة وامل�سائل
جَ
ال�س�ؤال

الف�صول

بتغي املناخ عملها؟
ما هو التق ّدم الذي �أحرزه العلم منذ بد�أت الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
تغي املناخ ،وعن العمليات أال�سا�سية
ماذا نعرف عن العوامل الطبيعة والعوامل من �صنع إ
الن�سان امل�ساهِ َمة يف رّ
امل�شاركة؟
تغي املناخ خالل مرحلة �إ�ستخدام �أدوات القيا�س.
كيفية مراقبة رّ

تغيات املناخ القدمي ،قبل حقبة �إ�ستخدام �أدوات القيا�س ،املمتدة على نطاق زمني يرتاوح بني مئة
ماذا ُيعرف عن رّ
للتغيات؟
امل�سببة
ومليون �سنة ،وعن العمليات
ّ
رّ
التغيات
تغي املناخ أالخري و�إىل �أي درجة ميكن حماكاة
رّ
�إىل �أي مدى نفهم امل�ساهمات الب�رشية والطبيعية يف رّ
املناخية بوا�سطة النماذج؟

يتغي املناخ عاملي ًا و�إقليمياً؟
كيف ُيتو ّقع �أن رّ

1
7 ،6 ،2
5 ،4 ،3
9 ،6
9 ،8
10،11

التغيات التي طر�أت
التغيات املا�ضية واملُ�سقطة مل�ستوى البحار ،مبا يف ذلك دور رّ
ما هي املعلومات املتو ّفرة حول رّ
على الكتل أ
واللواح اجلليدية؟
املتطرفة مثل التهطال احلاد واجلفاف أ
والمواج احلارة وملاذا؟ وكيف ميكنها �أن تتغي
تتغي الظروف الطبيعية
هل رّ
ّ
رّ 11 ،3،5،9،10
يف امل�ستقبل؟
4،5،6،10

�شكر
�إ�ستفاد التقييم احلايل ب�شكل كبري من م�ستوى التعاون الوثيق داخل املجتمع
الدويل لعلم املناخ وبني املجتمع والربنامج العاملي لبحوث املناخ التابع للمنظمة
العاملية أللر�صاد اجلوية والربنامج الدويل للغالف االر�ضي واملحيط احليوي.
ونو ّد أ�ن ن�شيد ب�شكل خا�ص بقوة �إلتزام جمموعات و�ضع النماذج الـ ،14أ�فراد ًا
ووكاالت من كافة أ�نحاء العامل تقريب ًا ،كما نو ّد أ�ن ن�شكر برنامج الت�شخي�ص
واملقارنة البينية للنماذج املناخية على توثيق وتوزيع كمية ال �سابقة لها (حوايل
 30تريابايتز) ملخروج النموذج املناخي ،ما �سمح ب�إجراء ت�شبيه أ�كرث دقّة للنماذج
مناخي قد يطول.
املناخية احلالية وتقييم أ�كرث �شمولية لطبيعة تغيرّ
ّ
ؤ
وال ب ّد من الت�شديد على أ�ن التقرير احلايل �إعتمد �إعتماد ًا كلي ًا على خربة امل�لفني
املن�سقني الرئي�سيني وامل�ؤلفني الرئي�سيني ،مب�ساعدة كبرية من امل�ؤلفني املن�سقني،
ّ
وعلى عملهم ال�شاق و�إلتزامهم بالنوعية املمتازة طيلة فرتة العمل .كما نو ّد أ�ن
نعرب عن عميق تقديرنا لعمل اخلرباء امل�شاركني وعن خال�ص �شكرنا للعدد الكبري
من مالحظاتهم الق ّيمة والبناءة .كما أ� ّدى فريق املح ّررين دور ًا مهم ًا يف م�ساعدة
امل�ؤلفني على التعامل مع تلك املالحظات.
ؤ
و أ� ّدى مكتب الفريق العامل أالول ،امل�لف من قان�سي بونرباغوب ،فيليبو
جيورجي ،بوبو جالو ،جان جوزيل ،ماريا مارتيلو ودايفيد ورات ،دور الفريق
التحريري للم�ساعدة يف �إختيار امل�ؤلفني ويف �إحرتام أ�هداف التقرير أال�سا�سية .هم
ق ّدموا دعم ًا بنّا ًء لرئي�سي فريق العامل امل�شاركني خالل طيلة فرتة العمل ونحن
ممتنون لهم.
راجبندرا ك .با�شتوري

رئي�س الهيئة احلكومية الدولية
بتغي املناخ
املعنية رّ
vi

�سوزان �سولومون

رئي�س م�شارك
الفريق العامل أالول للهيئة
بتغي
احلكومية الدولية املعنية رّ
املناخ

ونتوجه بخال�ص ال�شكر أللطراف امل�ضيفة ّ
وملنظمي �إجتماعات امل�ؤلفني
كما
ّ
أالربعة ال�رضورية لتح�ضري التقرير احلايل ،ون�شكر كذلك الدعم الذي تلقيناه
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من�سقة م�ؤمترات يف ّ
املنظمة العاملية أللر�صاد اجلوية ،التي �ساهمت يف تي�سري
�إعمال الدورة.
رسنا أ�ن ن�شيد بجهود وحدة الدعم الفني يف الفريق العامل أالول ،امل�ؤلفة من
وي� ّ
أ
ميليندا ماركي�س ،كري�سنت �فرييت ،ميليندا تيغنور ،تال كي�سنت ،و�سكوت لونغمور،
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الذي ق ّدم الدعم اللوجي�ستي ل�سفر وتنقل خرباء حكومات الدول النامية ودول
ا إلقت�صاد ا إلنتقايل.
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بتغي املناخ.
تقرير الفريق العامل أالول للهيئة احلكومية الدولية املعنية
رّ

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
ّ

�صاغ الوثيقة:

ريت�شارد ب .آ�يل ،تريجي برين�سنت ،ناتانييل ل .بيندوف ،زهينلني ت�شني ،أ�منات ت�شيدتاي�سونغ ،بيري فريدن�شتاين ،جوناثان م .غريغوري ،غابرييل �س .هيغريل ،مارتن
هاينمن ،برو�س هيويت�سن ،براين ج .هو�سكنز ،فورتونات جو�س ،جان جوزيل ،فالدميري كات�سوف ،أ�ولريكيه لوهمان ،مارتن مانينغ ،تاروه مات�سونو ،ماريو مولينا ،نيفيل
نيكولز ،جوناثان أ�وفربيك ،داهيه كني ،غرا�سييال راغا ،فينكات�شاالم راما�سوامي ،جياوبن رين ،ماتيلدي رو�ستيكوت�شي� ،سوزان �سولومون ،ريت�شارد �سومريفيل ،توما�س
ف� .ستوكر ،بيرت أ�� .ستوت ،رونالد ج� .ستوفر ،بيني وينت ،ريت�شارد أ� .وود ،دافيد ورات.

مب�شاركة:

ج .أ�ربال�سرت ،ج.ه .كري�ستان�سن ،ك.ل .دينمان ،د.و .فاهي ،ب .فور�سرت ،أ� .جان�سن ،ب.د .جونز ،ر .نوتي ،ه .لو تروت ،ب .ليمكي ،ج .ميهل ،د .أ� .راندال ،د .أ�� .ستون،
ك .أ� .ترانبريث ،ج .ويلرباند ،ف .زوايرز.

امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات هو:
عنوان هذا
ّ

تغي املناخ  :2007قاعدة العلوم الفيزيائية .م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير
الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية بتغيري املناخ  :2007 ،IPCCملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات .رّ

بتغي املناخ [�سولومون� ،س ..كني ،م .مانينغ ،ز .ت�شني ،م .ماركي ،ك.ب .افرييت ،م .تينيور ،وه.ل .ميلري] .من�شورات جامعة
التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
كامربيدج ،كامربيدج ،اململكة املتحدة ،ونيويورك ،الواليات املتحدة أالمريكية.

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

املقدمة
ت�صف م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة
بتغي املناخ التق ُّدم الذي أُ�حرِز يف جمال فهم
احلكومية الدولية املعنية رّ
1
لتغي املناخ  ،والتغري املناخي
العوامل الب�رشية والطبيعية امل�سببة رّ
املر�صود والعمليات املناخية وعزو هذه العمليات ،با إل�ضافة �إىل تقدير
التغيات املناخية امل�ستقبلية .وت�ستند هذه امل�ساهمة �إىل عمليات التقييم
رّ
بتغي املناخ ،وهي
ال�سابقة التي قامت بها الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
ال�ست املا�ضية.
ت�ض ّم اكت�شافات جديدة ح�صلت خالل �سنوات البحوث ّ
ويقوم التق ّدم العلمي الذي أُ�حرز منذ تقرير التقييم الثالث على ك ٍّم كبري
من املعطيات اجلديدة أ
والكرث �شمو ًال ،وعلى حتليل متق ّدم للمعطيات،
تغي املناخ وحماكاتها يف مناذج ،وا�ستك�شاف
وحت�سّ ن يف فهم عمليات رّ
وا�سع لنطاقات عدم اليقني.
ميكن ّ
االطالع على أ��سا�س الفقرات املو�سّ عة يف هذا «امللخ�ص لوا�ضعي
ال�سيا�سات» يف أ�جزاء الف�صول الواردة بني قو�سني على هذا ال�شكل [ ].

العوامل الب�رشية والطبيعية امل�سببة
لتغي املناخ
رّ
التغي يف كمية غازات الدفيئة أ
والهباء اجلوية املوجودة
أ� ّثر رّ
التغي يف ا إل�شعاع ال�شم�سي،
يف الغالف اجلوي ،با إل�ضافة �إىل رّ
ويف خ�صائ�ص �سطح أالر�ض على توازن الطاقة يف النظام
التغيات بعبارة أ
الت�ثري ا إل�شعاعي ،2و
املناخي .وي�شار �إىل هذه رّ
كيفية أت�ثري العوامل الطبيعية والب�رشية على
ُت َ
�ستخدم ملقارنة ّ
زيادة احلرارة أ�و الربودة يف املناخ العاملي .ومنذ تقرير التقييم
متعلقة بغازات الدفيئة ،والن�شاط
الثالث ،أ� ّدت ا�ستنتاجات جديدة ّ
ال�شم�سي ،وخ�صائ�ص �سطح أالر�ض ،وبع�ض �سمات الهباء اجلوي،
ّ
أ
الكمية للت�ثري ا إل�شعاعي.
حت�سن يف التقديرات ّ
�إىل ُّ

�إرتفع مع ّدل تركيزات ثاين �أك�سيد الكربون ،وامليثان،
و�أك�سيد النيرتوز يف الغالف اجلوي العاملي ب�شكل
ملحوظ نتيجة الن�شاطات الب�رشية منذ العام ،1750
امل�سجلة
وقد تخطى هذا املعدل اليوم بكثري الن�سب
َّ
ما قبل الثورة ال�صناعية والتي مت حتديدها من ع ّينة
م أ�خوذة من باطن اجلليد يبلغ عمرها �آالف ال�سنني
(انظر الر�سم أال ّول)� .إ ّن �إرتفاع مع ّدل تركيزات ثاين �أك�سيد
والتغي يف
الكربون يعود �أو ًّال �إىل حرق الوقود أالحفوري
رّ
�إ�ستخدام أالرا�ضي ،فيما تعود تركيزات امليثان وثاين
�أك�سيد النيرتوز �إىل الن�شاط الزراعي.)7.3 ،6.4 ،2.3( .
• ُيعترب ثاين أ�ك�سيد الكربون من أ�هم غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش أ�
(انظر الر�سم الثاين) .وقد �إرتفعت تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي بن�سبة � 280إىل  379جزء ًا يف املليون 3عام .2005
ويتخطى هذا الرتكيز امل�ستوى الطبيعي الذي كان �سائد ًا خالل الـ650
أ�لف �سنة ال�سابقة (بني  180و 300جزء يف املليون) .وكان متو�سط
الزيادة ال�سنوية لرتكيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�كرث �إرتفاع ًا خالل
ال�سنوات الع�رش املا�ضية (متو�سّ ط  1.9 :2005 -1995جزء ًا يف املليون
�سنوي ًا) باملقارنة مع ما كان عليه منذ بداية القيا�سات اجلوية املبا�رشة
وامل�ستدامة (متو�سّ ط  1.4 :2005 -1960جزء ًا يف املليون �سنوي ًا) ،مع
تغي �سنوي يف معدالت تزايد التقلبية}7.3 ،2.3{ .
أ�ن هناك رّ
• ويع ّد امل�صدر أالول الزدياد تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون منذ
مرحلة ما قبل الثورة ال�صناعية هو حرق الوقود أالحفوري،
فيما ت�ساهم التغيريات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي �إىل ت أ�ثريات ملحوظة
النبعاثات ال�سنوية لثاين أ�ك�سيد الكربون
لكن أ�قل وط أ�ة .وارتفعت إ
أالحفوري 4من متو�سط قدره ( 6.4بني  6.0و 5)6.8جيغا طن من

1
تغي يف املناخ مبرور الزمن� ،أكان ذلك ناجت ًا عن التقلبية الطبيعية� ،أو عن الن�شاط الب�رشي .وتختلف هذه
بتغي املناخ على �أ ّي رّ
تغي املناخ الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
يدل رّ
تغي املناخ ،حيث يتم عزو �أي تغري يف املناخ ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �إىل الن�شاط الب�رشي الذي يع ّدل
اللغة عن تلك املُعتمدة يف �إطار �إتفاقية أالمم املتحدة إ
الطارية ب�ش أ�ن رّ
زمنية مماثلة.
مراحل
مدى
على
امللحوظ
الطبيعي
تغي املناخ
تركيب الغالف اجلوي ،وذلك إ
ّ
بال�ضافة �إىل رّ
ال�شعاعي هو قيا�س ت أ�ثري �أي عامل من العوامل على تغيري توازن الطاقة الداخلة واخلارجة يف نظام الغالف اجلوي أ
للر�ض ،وهو م�ؤ�رش على �أهمية هذا العامل كعملية
 2الت أ�ثري إ
أ
أ
أ
ال�شعاعي للعام  2005مع
اليجابي �إىل ت�سخني �سطح الر�ض ،فيما متيل القوة ال�سلبية �إىل تربيدها .يف هذا التقرير ،يتنا�سب تقدير الت�ثري إ
تغيري مناخية حمتملة .ومييل الت�ثري إ
مربع  .W mانظر فهر�س الكلمات والق�سم  2.2للمزيد من التفا�صيل.
�رشوط ما قبل الثورة ال�صناعية املح ّددة يف العام  ،1750و ُي رَّ
عب عنها بـ «الواط» لكل مرت ّ
 3اجلزء يف املليون �أو اجلزء يف املليار (مليار = �ألف مليون) هو ن�سبة جزيئات غازات الدفيئة يف �إجمايل عدد اجلزيئات يف الهواء اجلاف 300 .جزء يف املليون على �سبيل املثال
يعني وجود  300جزيئة من غازات الدفيئة يف مليون جزيئة من الهواء جاف.
ال�سمنت كمنتج ثانوي� .إنبعاثات مبعدل جيغا طن من
 4ت�شمل �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون أالحفوري تلك الناجمة عن �إنتاج الوقود أالحفوري وتوزيعه و�إ�ستهالكه ،وعن �إنتاج إ
الكربون ي�ساوي  3.67جيغا طن من الكربون .O
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات عموم ًا مراحل عدم يقني بن�سبة  90باملئة ،ما مل يذكر خالف ذلك .وهناك �إمكانية بن�سبة  5يف املئة �أن
 5تعترب نطاقات عدم اليقني املح ّددة يف هذا ّ
تتخطّ ى الن�سب املع ّدل الوارد بني قو�سني معقوفني على هذا ال�شكل [ ] ،و�إمكانية �أخرى بن�سبة  5يف املئة �أي�ض ًا يف �أن يكون الت أ�ثري دون هذا املع ّدل .يتم تبيان �أف�ضل التقديرات
عندما تكون متوفرة .ونطاقات عدم اليقني التي تخ�ضع �إىل تقييم لي�ست موازية دوم ًا للتقديرات الف�ضلى املنا�سبةُ .يذكَ ر �أن عدداً من نطاقات عدم اليقني يف تقرير التقييم الثالث
قيا�سيني ( 95يف املئة) ،وذلك غالب ًا باللجوء �إىل �آراء اخلرباء.
للفريق العامل أالول تتوافق مع انحرافني
ّ
–2

2
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التغي يف غازات الدفيئة انطالق ًا من ع ّينة م أ�خوذة
رّ
من باطن اجلليد واملعلومات احلديثة

الكربون 23.5[ .بني  22و ]25جيغا طن من الكربون � )Oسنوي ًا
يف الت�سعينيات �إىل [ 7.2بني  6.9و ]7.5جيغا طن من الكربون
([ 26.4بني  25.3و ]27.5جيغا طن من الكربون � )Oسنوي ًا بني
العامني  2000و( 2005بيانات  2004و 2005هي تقديرات م�ؤقتة).
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املرتبطة ب�إ�ستخدام أالرا�ضي تُق َّدر بـ
[ 1.6بني  0.5و ]2.7جيغا طن من الكربون ([ 5.9بني  1.8و]9.9
جيغا طن من الكربون � )Oسنوي ًا خالل الت�سعينيات مع أ�ن هذه
التقديرات لي�ست أ�كيدة}7.3{ .
2
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2

٠

الر�سم أالول :تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،وامليثان ،وثاين أ�ك�سيد النيرتوز
خالل الـ 10آ�الف �سنة املا�ضية (اجلدول الكبري) ومنذ العام ( 1750اجلدول
ال�صغري) .تظهر القيا�سات اخلا�صة بالعينة أ
امل�خوذة من باطن اجلليد
وبعينات من الغالف
(املبينة أب�لوان خمتلفة ّ
لتدل على درا�سات خمتلفة) ّ
ّ
أ
اجلوي (اخلطوط احلمراء) .يظهر الت�ثري ا إل�شعاعي املوجب على املقيا�س
الوارد ناحية اليمني (الر�سم .)6.4

2

الجمالية يف الغالف اجلوي �إرتفعت بن�سبة 715
• تركيزات امليثان إ
جزء ًا يف املليار لت�صبح  1732جزء ًا يف املليار يف الت�سعينيات ،وكانت
قد بلغت  1774جزء ًا يف املليار عام  .2005تركيزات امليثان يف الغالف
اجلوي للعام ّ 2005
تخطت النطاق الطبيعي الذي ُ�س ّجل خالل الـ650
أ�لف �سنة املا�ضية (بني  320و 790جزء ًا يف املليار) مثلما ظهر يف ع ّينة
اجلليد أال�سطوانية .مع ّدالت النمو يف بداية الت�سعينيات انخف�ضت
الجمالية (جمموع امل�صادر الب�رشية)
النبعاثات إ
ب�شكل متناغم مع إ
املرجح جداً  6أ�ن
التي كانت �شبه م�ستقرة خالل هذه الفرتة .من ّ
الرتفاع يف تركيزات امليثان عن الن�شاط الب�رشي والزراعي
ينتج إ
و�إ�ستخدام الوقود االحفوري ،لكن امل�ساهمات أالخرى ذات ال�صلة
مل تحُ َّدد ب�شكل وا�ضح بعد 2.3 { .و}7.4
حت�سن فهم ت أ�ثريات الن�شاط الب�رشي على �إرتفاع درجات
ّ
احلرارة �أو �إنخفا�ضها منذ تقرير التقييم الثالث ،و�أ ّدى �إىل
م�ستوى عال ٍ من الثقة 7يف �أن املع ّدل إالجمايل للت أ�ثري
ال�صايف للن�شاط الب�رشي منذ العام  1750كان إالحرتار
املناخي مع ت أ�ثري �إ�شعاعي مبعدل [ +1.6بني 0.6
و ]2.4واط للمرت املربع الواحد (انظر الر�سم ،2.9{ .)2
}2.3 ،6.5
 6يف هذا التلخي�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات ،ا�س ُتعملت هذه امل�صطلحات للداللة على
رجحية املحتملة� ،إ�ستناداً �إىل احلكم املتخ�صّ �ص على ح�صيلة �أو نتيجة ما .م�ؤكد
أال
ّ
أ
مرجح
>،%90
ا
جد
ح
مرج
ة>،%95
رجحي
ال
فائق
حدوث،
كن�سبة
>%99
ا
افرتا�ضي
ً
ً
ّ
ّ
ّ
>� ،%66أكرث ترجيح ًا من اال�ستبعاد > ،%50م�س َتبعد > ،%33م�س َتبعد جداً >،%10
الطار  1للمزيد من التفا�صيل).
فائق اال�ستبعاد >( %5انظر امللخ�ص الفني ،إ
 7يف هذا التلخي�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات ،ا�س ُتعملت م�ستويات الثقة التالية للتعبري عن
ال�ضمني :الثقة العالية جداً متثّل على أالق ّل 9
احلكم املتخ�صّ �ص املتعلّق بد ّقة العلم
ّ
فر�ص من �أ�صل  10لتكون دقيقة ،والثقة العالية متثّل  8فر�ص من �أ�صل  10لتكون
الطار .)1
دقيقة (انظر امللخ�ص الفني ،إ
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ال�شعاعي الناجت عن �إرتفاع يف معدالت ثاين أ�ك�سيد الكربون،
• الت أ�ثري إ
وامليثان ،وثاين أ�ك�سيد النيرتوز ،هو [ +2.30بني  +2.07و]+2.53
واط للمرت املربع الواحد ،ومن املمكن جد ًا أ�ن يكون مع ّدل �إرتفاعه يف
احلقبة ال�صناع ّية ال �سابق له يف الـ 10آ�الف �سنة املا�ضية (انظر الر�سم
ال�شعاعي بن�سبة
أالول والثاين)� .إرتفع ت أ�ثري ثاين أ�ك�سيد الكربون إ
التغي أالكرب خالل أ�ي
 20يف املئة بني العامني  1995و ،2005وهو رّ
عقد يف ال�سنوات الـ 200أالخرية على أ
القل 6.4{ .و}2.3

] واط للمرت املربع الواحد ،وغري مبا�رش بن�سبة [ -0.7بني -1.8
و ]-0.3واط للمرت املربع الواحد .أ��صبح فهم هذه الت أ�ثريات اليوم
أ��سهل من مرحلة �إعداد تقرير التقييم الثالث ،وذلك نتيجة حت�سّ ن
القيا�س من أالر�ض ومن ال�ساتل ،وتوفّر تخطيطات أ�كرث �شمول ّية ،غري
أ�ن نطاق عدم اليقني ال يزال حا� ً
ال�شعاعي .وي�ؤثر
رضا يف جمال الت أ�ثري إ
الهباء اجلوي أ�ي�ض ًا على مدة حياة الغيوم وعلى هطول أالمطار.
ال�شعاعي عن ع ّدة م�صادر.
• تنتج امل�ساهمات الب�رشية يف الت أ�ثري إ
التغيات يف طبقة أالوزون الناجتة عن �إنبعاثات مواد كيميائية
� إ ّن رّ
ت�ش ّكل بدورها ،ت�ساهم طبقة أالوزون ( أ�ك�سيدات النيرتوجني ،أ�ك�سيد
الكربون ،والهيدروكاربونات) بن�سبة [ +0.35بني  +0.25و]+0.65

• امل�ساهمات الب�رشية يف الهباء اجلوي (خا�صة الكربيت ،والكربون
الع�ضوي ،والكربون أال�سود ،والنيرتات ،والغبار) تنتج مفعو ًال
م ِّربد ًا ،مع ت أ�ثري �إ�شعاعي مبا�رش بن�سبة [ -0.5بني  -0.9و-0.1

عنا�رص الت أ�ثري إال�شعاعي
ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

)ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ( ﻧﻄﺎﻕ ﺧﺎﺹ
ّ

ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺩﻓﻴﺌﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺎﺋﻲ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮﻱ CH4

ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺯ )(N2O

 ٠،٤٣] ٠٫٤٨ﺇﻟﻰ [٠٫٥٣
 ٠،١٤] ٠٫١٦ﺇﻟﻰ [٠٫١٨
 ٠،٣١] ٠٫٣٤ﺇﻟﻰ [٠٫٣٧

ﻋﺎﳌﻲ

ﻋﺎﻝ
ٍ

 ٠٫١٥-] ٠٫٠٥ﺇﻟﻰ [٠٫٠٥ ٠٫٢٥] ٠٫٣٥ﺇﻟﻰ [٠٫٦٥

ﻗﺎﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 ٠٫٠٢] ٠٫٠٧ﺇﻟﻰ [٠٫١٢

ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

 ٠٫٩-] ٠٫٢ﺇﻟﻰ [٠٫١- ٠٫٠] ٠٫١ﺇﻟﻰ [٠٫٢

ﻣﺤﻠﻲ
ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺭﻱ
ﻗﺎﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﳌﻲ
ﻗﺎﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺪﻥ
ﺇﻟﻰ
ٍ

ﻣﺘﺪﻥ
ٍ
ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻫﺎﻟﻮﺟﻴﻨﻲ

ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ

ﺑﻴﺎﺽ ﺳﻄﺤﻲ

ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ

 ٠٫٩-] ٠٫٥-ﺇﻟﻰ [٠٫١-

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺎﺽ
ﺍﻟﺴﺤﺐ

 ١٫٨-] ٠٫٧-ﺇﻟﻰ [٠٫٣-

ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺧﻄﻴﺔ

 ٠٫٠٠٣] ٠٫٠١ﺇﻟﻰ [٠٫٠٣

ﻗﺎﺭﻱ

ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ

 ٠٫٠٦] ٠٫١٢ﺇﻟﻰ [٠٫٣٠

ﻋﺎﳌﻲ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﻫﺒﺎﺀ

ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ )(CO2

 ١،٤٩] ١٫٦٦ﺇﻟﻰ [١٫٨٣

ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﻴﺜﺎﻥ )(CH4

ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻘ ﱠﻴﻢ
ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

ﻋﺎﻝ
ٍ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺪﻥ
ﺇﻟﻰ
ٍ
ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

 ٠٫٦] ١٫٦ﺇﻟﻰ [٢٫٤

٢-

١-

٠

١

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮ ّﺑﻊ(

٢

املتو�سط ا إلجمايل أ
للت�ثري ا إل�شعاعي للعام  2005يف ما يخ�صّ ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجت عن أالن�شطة الب�رشية ،با إل�ضافة �إىل
الر�سم  :2تقديرات ونطاق
ّ
أ
املقيم
وامل�ستوى
�شعاعي
ل
ا
ثري
للت�
الف�ضائي)
امل�ستوى
(على
املثايل
اجلغرايف
طار
ل
ا
عن
ناهيك
الهامة،
العوامل
من
وغريها
النيرتوز،
امليثان وثاين أ�ك�سيد
إ
إ
َّ
ي�ضا أ
تطلب ذلك احت�ساب التقديرات غري أالكيدة والال-متماثلة من
للفهم العلمي  .LOSUيظهر أ� ً
الت�ثري ا إل�شعاعي ال�صايف الناجت عن الن�شاط الب�رشي ونطاقهّ .
ح�سابية ب�سيطةُ .تعتبرَ عنا�رص أ
الت�ثري ا إل�شعاعي أالخرى وغري الواردة هنا ذات م�ستوى فهم علمي منخف�ض.
املكونة ،وال ميكن التو�صّ ل �إليه بعملية
ّ
ال�رشوط ِّ
أ
أ
العر�ضية .نطاق الغيوم ال�صناعية امل�ستقيمة
طبيعته
ب�سبب
الر�سم
هذا
يف
مدرجا
لي�س
نه
�
غري
،
ا
�ضافي
�
ا
طبيعي
�شعاعيا
�
ت�
الربكاين
اجلوي
الهباء
ُويعترب
ً
ً
ً
ً
ثرياً
إ
ّ
ّ إ ّ
أ
أ
ي�ضم ت�ثريات �خرى ممكنة للمالحة اجلوية على ال�ضباب { ،2.9الر�سم }2.20
التي ّ
تخلفها الطائرات ال ّ
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ال�شعاعي
واط للمرت املربع الواحد الواحد .تبلغ ن�سبة الت أ�ثري إ
تغي يف الكربون امل�ش ّع[ +0.34 8بني +0.31
املبا�رش الناجت عن رّ
التغي يف امل�ساحة الناجت
و ]+0.37واط للمرت املربع الواحد .يعزّز رّ
تغي الرتبة وت�ساقط الهباء اجلوي الكاربوين أال�سود على الثلوج
عن رّ
ال�شعاعي بن�سبة [ -0.2بني  -0.4و ]0.0و[ +0.1بني 0.0
الت أ�ثري إ
و ]+0.2واط للمرت املربع الواحد تعاقب ّي ًا .وتربز ت أ�ثريات �إ�ضافية
أ�ق ّل من  -/+0.1واط للمرت املربع الواحد يف الر�سم الثاين،2.3{ .
}7.2 ،2.5

التغي يف ال�شعاع ال�شم�سي منذ العام � 1750س ّبب ت أ�ثري ًا
• ُيق َّدر أ�ن رّ
�إ�شعاعي ًا بن�سبة [ +0.12بني  -0.06و ]+0.30واط للمرت املربع
الواحد ،أ�ي أ�ق ّل من ن�صف التقديرات الواردة يف تقرير التقييم
الثالث}2.7{ .

تغيات
مالحظات مبا�رشة حول رّ
مناخية حديثة
تغياملناخ
حت�سن ّ
التقدم يف فهم ّ
كيفية رّ
منذ تقرير التقييم الثالثّ ،
وتو�سع ّعدة بيانات ومعلومات
يف الزمان واملكان من خالل ّ
تطور ّ
وحتاليل ،وفهم أ�ف�ضل لنطاق عدم اليقني ،واختالف طرق القيا�س.
املزيد من املالحظات ال�شاملة متوفرة عن أالنهراجلليدية والغطاء
الثلجي منذ ال�ستينيات ،با إل�ضافة �إىل م�ستوى مياه البحر أ
واللواح
اجلليدية منذ بداية العقد املا�ضي .غري أ�ن جمع املعلومات ال يزال
حمدوداً يف بع�ض املناطق.

إالحرتار يف النظام املناخي لي�س مو�ضوع �إلتبا�س ،كما هو
وا�ضح من خالل املالحظات التي ت�شري �إىل �إرتفاع �إجمايل
حلرارة اجل ّو واملحيط ،وذوبان الثلج واجلليد الوا�سع على
رقعة جغرافية وا�سعة ،و�إرتفاع امل�ستوى إالجمايل ملياه
البحر (انظر الر�سم الثالث)}5.5 ،4.2 ،3.2{ .
• � 11سنة من أ��صل ال�سنوات الـ 12املا�ضية ( )2006-1995هي
من بني ال�سنوات الـ 12أالكرث دفئ ًا يف بيان حرارة �سطح أالر�ض
التوجه امل�ستقيم الذي ُ�س ِّجل خالل ال�سنوات
االجمالية( 9منذ ّ .)1850

املئة املا�ضية (من  1906حتى  )2005والذي بلغ  0.74درجة مئوية
مما ُ�س ِّجل بني
[بني 0.56درجة مئوية و0.92درجة مئوية] هو أ�كرب ّ
العامني  1901و 2000كما ورد يف تقرير التقييم الثالث أ�ي 0.6درجة
الحرتار الذي ُ�س ِّجل
مئوية [بني 0.4درجة مئوية و0.8درجة مئوية] .إ
ب�شك ٍل م�ستقيم خالل ال�سنوات الـ 50املا�ضية ( 0.13درجة مئوية
[بني 0.10درجة مئوية و0.16درجة مئوية] يف العقد الواحد) هو
الجمايل
الرتفاع إ
تقريب ًا �ضعف ما ُ�س ِّجل يف ال�سنوات املئة املا�ضية .إ
للحرارة من  1899-1850حتى  2005-2001هو بن�سبة 0.76
درجة مئوية [بني 0.57درجة مئوية و0.95درجة مئوية] .ت أ�ثري جزر
احلرارة يف املدن واقعي ولكن غري حملي ،ولديه مفعول �ضئيل ( أ�ق ّل
من  0.006درجة مئوية على �سطح أالر�ض يف العقد الواحد ،و�صفر
على مياه املحيط)}3.2{ .
ال�صطناعية
• تُظهر حتاليل جديدة للقيا�سات امل�ستم ّدة من التوابع إ
والبالونات اجلوية حلرارة الطبقة ال�سفلى والو�سطى الرتوبو�سفريية
م�ستويات �إحرتار �شبيهة ببيانات حرارة �سطح أالر�ض ،وهي متناغمة
يف �إطار عدم اليقني ،و�شبيهة ب�شكل كبري با إلختالف الوارد يف تقرير
التقييم الثالث}3.4 ،3.2{ .
• �إرتفع مع ّدل حمتوى البخار يف اجل ّو منذ الثمانينيات فوق الياب�سة
الرتفاع يتناغم
واملحيط ،ويف الطبقة الرتوبو�سفريية العليا .هذا إ
ال�ضايف الذي ميكن للهواء ال�ساخن أ�ن
ب�شكل وا�سع مع البخار إ
يحمله.
• أ�ظهرت املالحظات التي ُد ِّونت منذ العام  1961أ�ن متو�سّ ط حرارة
املحيط االجمالية �إزداد حتى عمق  3000مرت كح ّد أ�دنى ،و أ�ن املحيط
ميت�صّ أ�كرث من  80يف املئة من احلرارة امل�ضافَة �إىل النظام املناخي.
ي�س ّبب �إحرتار م�شابه �إرتفاع ًا يف م�ستوى مياه البحر (انظر الر�سم
أ
الول)}5.5 ،5.2{ .
• �إنخف�ض م�ستوى اجلليد أ
والنهر اجلليد ّية يف املرتفعات يف ن�صفَي
الكرة أالر�ض ّية ،وقد �ساهم ذلك يف �إرتفاع م�ستوى مياه البحر (ال
ت�ض ّم أالنهراجلليد ّية أاللواح الثلجية يف املنطقة القطبية ال�شمالية
وغرينالند)( .انظر اجلدول }5.5 ،4.8 ،4.7 ،4.6{ .)1

بتغي املناخ حول حماية طبقة أالوزون والنظام املناخي
ال�شعاعي للكربون
 8الت أ�ثري إ
امل�شع قد ّ
ّ
مت تقييمه م�ؤخراً بالتف�صيل يف التقرير اخلا�ص بالهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
العام.
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التغي يف احلرارة ،وم�ستوى مياه البحر ،وكثافة الثلوج يف القطب ال�شمايل.
رّ

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ  ١٩٦١ﻭ ١٩٩٠ﺑﺎﳌﻠﻤﺘﺮ.

)ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٠

١٤٫٠

٠٫٥-

١٣٫٥

٥٠

ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ
)ﺃ(
ّ

١٤٫٥

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ
)ﺏ(
ّ

٠
٥٠-

١٠٠-

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

٤

)ﺝ( ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

٤٠

٠

٣٦

٤-

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

١٥٠-

٣٢
١٨٥٠

١٩٥٠

١٩٠٠

٢٠٠٠

ﺍﻟﺴﻨﺔ
املتو�سط ا إلجمايل مل�ستوى مياه البحر بقيا�س املد واجلزر أ
(الزرق) واملعلومات ُ
�سجلة
املتو�سط ا إلجمايل حلرارة �سطح أالر�ض( ،ب)
التغي يف أ(�)
امل َّ
الر�سم  :3رّ
ّ
ّ
أ
آ
التغيات متنا�سبة مع املعدّالت املطابقة للمرحلة املمتدة
بال�ساتل أ(�حمر) و(ت) كثافة الثلوج يف القطب ال�شمايل يف �شهري �ذار/مار�س وني�سان�/بريل .كل رّ
الظل هي نطاق
معدل الن�سب
الن�سب ال�سنوية .مناطق ّ
امل�سجلة يف كل عقد ،فيما ّ
بني العامني  1961وّ .1990
تدل ا إلنحناءات الناعمة على ّ
ّ
تدل الدائرات على َ
الزمنية (ت) { .أال�سئلة  ،3.1الر�سم أال ّول ،الر�سم ،4.2
نطالقا من حتليل �شامل للنقاط امل�شكوك فيها املعروفة أ(� و ب) ومن ال�سل�سلة
ً
املقدرة � إ
عدم اليقني َّ
ّ
الر�سم }5.13
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• وتُظهر معلومات جديدة ُ�س ِّجلت منذ تقرير التقييم الثالث أ�ن
�إنخفا�ض م�ستوى أاللواح الثلجية يف غرينالند واملنطقة القطبية
ال�شمالية قد �ساهم ب�شكل ملحوظ يف �إرتفاع م�ستوى مياه البحر
بني العامني  1993و( 2003انظر اجلدول  .)1لقد أ��صبح مع ّدل
الذوبان يف غرينالند واملنطقة القطبية ال�شمالية أ�كرث �رسع ًة ،ما أ� ّدى
الرتفاع
�إىل تفريغ اجلليد من داخل أاللواح اجلليدية .ولطاملا كان إ
يف مقدار اخل�سارة من أاللواح الثلجية ي أ�تي بعد تق ّل�ص ،و�إنخفا�ض،
وخ�سارة ،يف حجم الطبقات الثلج ّية أ�و القطع الثلج ّية العائمة .هذه
اخل�سارة ال�رسيعة يف م�ستوى اجلليد كافية لتف�سري معظم �إنخفا�ض
احلجم ال�صايف لغرينالند .وقد وقع ما تبقّى من اخل�سارة اجلليدية يف
غرينالند ألن هذه اخل�سارة الناجتة عن الذوبان ّ
تخطت الرتاكم الناجت
عن ت�ساقط الثلوج}5.5 ،4.8 ،4.6{ .
• �إرتفع املتو�سّ ط االجمايل مل�ستوى مياه البحر مبعدل [ 8.بني 1.3
و ]2.3مللرت يف ال�سنة بني العامني  1961و .2003كان املع ّدل أ��رسع
بني العامني  1993و :2003حوايل [ 3.1بني  2.4و ]3.8مللرت يف
ال�سنة .من غري الوا�ضح ما �إذا كان هذا املع ّدل ال�رسيع الذي ُ�س ِّجل
بني العامني  1993و 2003يعك�س تق ّلب ًا يجري كل عقد ،أ�و �إرتفاع ًا

التوجه الطويل أالمد .هناك ثقة كبرية ب أ�ن م�ستوى مياه البحر قد
يف ّ
الرتفاع الذي
�إرتفع بني القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين .و ُيق َّدر إ
�س ِّجل يف القرن الع�رشين بـ [ 0.17بني  0.12و ]0.22مرت ًا}5.5{ .
ُ
• بني العامني  1993و ،2003يتناغم جمموع امل�ساهمات املناخ ّية على
م�ستوى عدم اليقني مع جمموع �إرتفاع م�ستوى مياه البحر الذي
حت�سن
ُي َ
الحظ مبا�رش ًة (انظر اجلدول  .)1وتقوم هذه التقديرات على ُّ
القيا�سات بال�ساتل وبيانات املعلومات التي أ��صبحت آالن متوفرة.
بني العامني  1961و ،2003كان جمموع امل�ساهمات املناخ ّية أ�ق ّل
من �إرتفاع م�ستوى مياه البحر امللحوظ .وقد ن�صّ تقرير التقييم على
�إختالف مماثل بني العامني  1910و.1990
على م�ستوى مياه املحيط يف أالقاليم والقارات� ،شهدنا
التغيات املناخية الطويلة أالمد ،ومن بينها
عدداً من
رّ
التغي يف احلرارة والثلج يف املنطقة القطبية ال�شمالية،
رّ
ناهيك عن حت ُّول يف مقادير التهطال ،وملوحة البحر،
ونوع ّية الهواء ،و�أ�شكال املناخ القا�سي مثل اجلفاف،
أ
والمطار الغزيرة ،وموجات احلرّ ،وق ّوة أالعا�صري
املدار ّية}5.2 ،3.6 ،3.5 ،3.4 ،3.3 ،3.2{ 10.

املقدرة من م�صادر خمتلفة.
اجلدول أال ّول .ا إلرتفاع امللحوظ مل�ستوى مياه البحر ،وامل�ساهمات ّ
م�صدر �إرتفاع م�ستوى مياه البحر

{ ،5.5اجلدول }5.3

متو�سط �إرتفاع م�ستوى مياه البحر (ملمرت يف ال�سنة)
ّ
2003–1993
2003–1961

التو�سّ ع احلراري

0.12 ± 0.42

0.5 ± 1.6

القمم الثلجية وال ُكتَل اجلليدية

0.18 ± 0.50

0.22 ± 0.77

لوح غرينالند اجلليدي

0.12 ± 0.05

0.07 ± 0.21

اللوح اجلليدي يف القطب ال�شمايل

0.41 ± 0.14

0.35 ± 0.21

جمموع امل�ساهمات الفردية املناخية يف �إرتفاع
م�ستوى مياه البحر

0.5 ± 1.1

0.7 ± 2.8

جمموع �إرتفاع م�ستوى مياه البحر امللحوظ

0.5 ± 1.8

أ�

0.7 ± 3.1

الفرق (املجموع امللحوظ الناق�ص للم�ساهمات
املناخية املق َّدرة)

0.7 ± 0.7

1.0 ± 0.3

أ�

مالحظات اجلدول:
الرتفاعات من ال�ساتل.
بقيا�س
متعلقة
1993
العام
بعد
ما
ومعلومات
واجلزر،
املد
بقيا�س
متعلقة
1993
العام
�أ معلومات ما قبل
إ
املدارية التيفونات والزوبعات.
 10تت�ضمن أالعا�صري
ّ
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• احلرارة يف أ�على طبقة الرتبة ال�صقيعية �إرتفعت منذ الثمانينيات يف
تغي الزمن الذي
املنطقة القطب ّية (مبع ّدل  3درجات مئوية) .وقد رّ
كانت فيه أالر�ض ت ّ
ُغطى باجلليد ،ف أ��صبحت امل ّدة أالطول لهذا املناخ
أ�كرث �إرتفاع ًا بن�سبة  7يف املئة يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ض ّية،
وذلك منذ العام  ،1900مع �إرتفاع خالل الربيع بن�سبة تفوق الـ15
باملئة}4.7{ .

• �إرتفع متو�سّ ط احلرارة يف املنطقة القطبية ال�شمالية بن�سبة �ضعف
جمموع املتو�سّ ط العام خالل ال�سنوات املئة املا�ضية .وللحرارة يف
تغي يف كل عقد ،ومرحلة حا ّرة ُ�س ِّج َلت بني العامني
هذه املنطقة هام�ش رّ
 1925و}3.2{ .1945
• املعلومات ال�ساتلية منذ العام  1978أ�ظهرت أ�ن املعدل ال�سنوي
لرتفاع م�ستوى املياه اجلليد ّية تق ّل�ص بن�سبة [ 2.7بني  2.1و]3.3
إ
يف املئة خالل كل عقد ،مع �إنخفا�ض �إ�ضايف يف ال�صيف مع ن�سبة 7.4
[بني  5.0و ]9.8يف املئة يف القرن .وتتما�شى هذه أالرقام مع ما ورد
يف تقرير التقييم الثالث}4.4{ .

• ظهرت
التوجهات الطويلة أالمد بني  1900و 2005يف ن�سبة
ّ
و�س ّجل �إرتفاع يف التهطال خا�ص ًة يف
التهطال يف ع ّدة مناطق وا�سعةُ .
املناطق ال�رشقية من أ�مريكا ال�شمالية واجلنوبية ،و أ�وروبا ال�شمالية،

اجلدول  :2التوجهات احلالية ،وتقييم أ
توجهات ملحوظة يف أ�واخر
التوجهات
ّ
والتوقعات للظواهر املناخية املتطرفة التي تتنا�سب مع ّ
الت�ثري الب�رشي على ّ
القرن الع�رشين( .اجلداول  ،9.4 ،3.8 ،3.7الفروع  ،11.2 ،9.7 ،5.5 ،3.8و)11.9
والتوجه
الظاهرة (�أ)
ّ

أ�يام وليايل دافئة و أ�قل
برودة يف معظم أالرا�ضي
أ�يام وليايل حارة أ�كرث دفئ ًا
ووترية يف معظم أالرا�ضي
موجات ح ّر .وترية مرتفعة
يف معظم أالرا�ضي.
قوي .وترية ( أ�و
تهطال ّ
ن�سبة جمموع هطول
أالمطار من التهطال القوي)
مرتفعة يف معظم أالرا�ضي.

التوجه يف �أواخر
�أرجح ّية هذا
ّ
القرن الع�رشين (خا�صة بعد
العام )1960
جد
مرجح ّ اً
ّ

ج

�أرجح ّية م�ساهمة ب�رشية
التوجه امللحوظ (ب)
يف
ّ
مرجح
ّ

د

جد
مرجح ّ اً
ّ

مرجح (الليايل)
ّ

ه

التوجهات امل�ستقبل ّية املبن ّية على إالجتاهات
�أرجح ّية
ّ
للقرن الواحد والع�رشين بنا ًء على �سيناريوهات إالنبعاث
فرتا�ضيا
ً
م�ؤ كد � إ

د

فرتا�ضيا
ً
م�ؤ كد � إ

د

مرجح
ّ

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

و

جد
مرجح ّ اً
ّ

مرجح
ّ

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

و

جد
مرجح ّ اً
ّ

�إرتفاع عدد أالرا�ضي
املت أ�ثرة باجلفاف

مرجح يف معظم املناطق
ّ
منذ ال�سبعينيات

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

تزايد ن�شاط أالعا�صري
املدارية القوية

مرجح يف معظم املناطق
ّ
منذ ال�سبعينيات

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

�إرتفاع وترية م�ستويات
مياه البحر العالية جد ًا
(با�سثناء أ�مواج امل ّد
ز
العمالقة)

مرجح
ّ

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

مرجح
ّ
و

مرجح
ّ

و ،ح

مرجح
ّ

ط

�أ انظر اجلدول  3.7للمزيد من التفا�صيل يف ما يتعلّق بالتعريف.
الطار  ،5واجلدول .9.4
ب انظر امللخ�ص الفني ،اجلدول  ،4وامللخ�ص الفني ،إ
ج �إنخفا�ض وترية أاليام والليايل الباردة (�أكرث برودة بن�سبة  10باملئة).
د �إحرتار �أكرث أاليام والليايل �ش ّد ًة يف العام.
احلارة (اكرث حرارة بن�سبة  10يف املئة).
ه �إرتفاع وترية أاليام والليايل
ّ
و
أ
أ
ً
مبنية على حكم متخ�صّ �ص بدال من الدرا�سات الر�سمية لل�سباب.
مل يخ�ضع حجم الن�شاط الب�رشي للتقييم�� .سباب هذه الظاهرة ّ
أ
أ
ُ�سجلة يف كل
ز يعتمد م�ستوى مياه البحر العايل ج ّداً على معدل م�ستوى املياه والنظمة
املناخية إ
القليمية .و ُتعتبرَ هنا الن�سبة املئوية العلى يف معدالت م�ستوى مياه البحر امل َّ
ّ
معينة.
معينة ومرحلة ّ
�ساعة يف منطقة ّ
ح
التغي يف مع ّدل م�ستوى مياه البحر}9.5{ .
التغي يف امل�ستوى العايل ملياه البحر قريب من رّ
رّ
ط
القليمية على م�ستوى
املرجعية { }10.6ت أ�ثري
يف جميع ال�سيناريوهات ،مع ّدل م�ستوى مياه البحر املتوقَّع للعام � 2100أكرث �إرتفاع ًا من املرحلة
التغي يف أالنظمة املناخية إ
ّ
رّ
يتم تقييمه بعد.
مياه البحر مل ّ
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وو�سط آ��سيا و�شمالها .ويختلف التهطال ب�شك ٍل كبري وفق املكان
والزمان ،وتبقى املعلومات ذات ال�صلة حمدودة يف بع�ض أالماكن.
توجهات طويلة أالمد يف املناطق الوا�سعة أالخرى التي
و�س ِّجلت ّ
ُ
11
خ�ضعت للتقييم }3.9 ،3.3{ .
التغي يف التهطال وتبخّ ر املياه فوق املحيط ب�إنخفا�ض درجات
• يت أ�ثر رّ
حرارة املياه يف مناطق خطوط العر�ض املتو�سطة القطبية ،ناهيك عن
�إرتفاع لوحة املياه يف مناطق خطوط العر�ض املنخف�ضة}5.2{ .
• �إ�شت ّدت الرياح الغربية على م�ستوى خطوط العر�ض الو�سطى يف
ن�صفي الكرة أ
الر�ض ّية منذ ال�ستينيات}3.5{ .
ّ
• ُ�س ِّجلت فرتات جفاف أ��ش ّد و أ�طول على م�ساحات أ�و�سع منذ
ال�سبعينيات ،خا�ص ًة يف املناطق اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية.
و�ساهم �إرتفاع اجلفاف املرتبط بدرجات حرارة عالية و�إنخفا�ض
التهطال يف الت أ�ثري على اجلفاف ،با إل�ضافة �إىل الدور الذي ا�ضطلع
التغي يف حرارة �سطح املاء ،ونوعية الرياح ،و�إنخفا�ض كثافة
فيه رّ
الثلوج}3.3{ .
• �إرتفعت وترية التهطال القوي يف معظم املناطق ،ورافقها �إرتفاع يف
درجات احلرارة ويف ن�سبة البخار يف اجل ّو.
• ُ�س ِّجل تغيري وا�سع النطاق يف درجات احلرارة الق�صوى خالل
ال�سنوات الـ 50املا�ضية .أ��صبحت أاليام والليايل الباردة وال�صقيع
أ�ق ّل ندرةً ،فيما ازدادت أاليام والليايل احلارة وموجات احل ّر (انظر
اجلدول }3.8{ .)2
• هناك أ�د ّلة �شهود ّية على زيادة قوية يف ن�شاط أالعا�صري املدارية يف
�شمال أالطل�سي منذ العام  ،1970وعلى �إرتفاع يف درجات حرارة
�سطح املاء يف املناطق املدار ّية .هناك أ�ي�ض ًا نظر ّيات عن زيادة ن�شاط
أالعا�صري املدار ّية قبل أالد ّلة ال�ساتلت ّية يف العام  1970جتعل ر�صد
الع�صاري اال�ستوائي أ�كرث تعقيد ًا.
التوجهات الطويلة أالمد للن�شاط إ
امل�سجلة أللعا�صري املدار ّية.
توجه وا�ضح يف أالرقام ال�سنوية َّ
ما من ُّ
{}3.8

تتغي {،3.8 ،4.4 ،5.3
بع�ض أالمناط املناخية مل
رّ
}3.2
• أ�ورد تقرير التقييم الثالث �إنخفا�ض ًا يف نطاق احلرارة خالل النهار
واملو�سعة الحق ًا ت�شمل فقط الفرتة
 ،DTRلكن املعلومات املتوفّرة
َّ
املمتدة بني العام  1950و .1993وتُظهِر املالحظات أالخرية أ�ن نطاق
يتغي من العام  1979حتى العام  ،2004فيما
احلرارة خالل النهار مل رّ
�إرتفعت احلرارة اليومية الليلية بامل�ستوى نف�سه .وتختلف التوجهات
بني منطقة و أ�خرى}3.2{ .
ُ�سجل
• ال يزال جليد البحر يف القطب اجلنوبي ُيظهر اختالفات ت َّ
وتغيات موقع ّية ،غري أ�نه ما من توجهات �إح�صائ ّية
خالل ال�سنة ،رّ
الحرتار ،ومنعك�سة على مع ّدالت حرارة
هامة ،متناغمة مع غياب إ
اجل ّو يف املنطقة.
التوجهات موجودة يف
• هناك نق�ص يف أالد ّلة لتحديد ما �إذا كانت
ّ
الدوران التقلبي اجلنوبي للمحيط ،أ�و يف الظاهرات ذات النطاق
ال�رسيع أ
كالعا�صري ،وال�صقيع ،والرعد ،والعوا�صف الرمل ّية5.3{ .
و}3.8

املنظور التاريخي لعلم املناخ
التغي يف امل�ؤ �رشات املناخية
ت�ستخدم درا�سات علم املناخ
رّ
التغيات املا�ضية يف املناخ ا إلجمايل على
احل�سا�سة ال�ستنتاج رّ
ّ
توكيلية
نطاق زمني يرتاوح بني العقود وماليني ال�سنني .معلومات
ّ
(مثال :عر�ض دائر �شجرة) قد أ
تت�ثر باحلرارة املحلية وعوامل
كهذه ً
معينة
أ�خرى كالتهطال ،وهي ً
التوجه خالل ف�صول ّ
غالبا ما تعك�س ّ
ً
بدال من �سنوات كاملة .زادت الدرا�سات منذ تقرير التقييم الثالث
ومنطقية
الثقة نتيجة �إظهار املعلومات ا إل�ضافية نتائج مرتابطة
ّ
على م�ستوى ّعدة م�ؤ �رشات يف مناطق خمتلفة حول العامل ،غري أ�ن
معلوماتية
عدم اليقني يزداد مع الرجوع يف الزمن نتيجة تغطية
ّ
�ساتلية حمدودة.
ّ

القليمية يف تقرير التقييم الثالث ،ويف الف�صل  11من هذا التقرير.
 11املناطق اخلا�ضعة للتقييم هي تلك الواردة يف الف�صل اخلا�ص باالجتاهات إ
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املعلومات املت�صلة بعلم املناخ ت�ساند نظرية �أن
إالحرتار خالل ن�صف القرن املا�ضي غري اعتيادي� ،أقلّه
خالل ال�سنوات الـ 1300املا�ضية .يف املرّة أالخرية التي
كانت فيها املناطق القطب ّية حا ّرة نوع ًا ما �أكرث من آالن،
وذلك خالل فرتة طويلة (منذ حواىل � 125ألف �سنة)� ،أ ّدى
إالنخفا�ض يف حجم اجلليد القطبي �إىل �إرتفاع مبع ّدل
�أربعة �إىل �ستة �أمتار يف م�ستوى مياه البحر6.6{ .
و}6.4
جد أ�ن متو�سّ ط احلرارة يف ن�صف الكرة أالر�ضية ال�شمايل
املرجح ّ اً
• من ّ
خالل الن�صف الثاين من القرن الع�رشين كان أ�كرث �إرتفاع ًا منه خالل
مرجح أ�ن يكون أالعلى
مرحلة  50عام ًا يف ال�سنوات الـ 500املا�ضية ،و ّ
تغي ًا
يف ال�سنوات الـ 1300املا�ضية .تبينّ بع�ض الدرا�سات احلديثة رّ
أ�و�سع يف حرارة ن�صف الكرة أالر�ضية ال�شمايل من ذلك الذي أ�ورده
تقرير التقييم الثالث ،مع الت�شديد على أ�ن مراحل التربيد ح�صلت بني
القرنني الثاين ع�رش والرابع ع�رش ،والقرنني ال�سابع ع�رش والتا�سع
ع�رش .وتندرج املراحل أالكرث دفئ ًا ال�سابقة للقرن الع�رشين يف نطاق
عدم اليقني الوارد يف تقرير التقييم الثالث}6.6{ .
الجمايل خالل املرحلة
املرجح أ�ن متو�سّ ط م�ستوى مياه البحر إ
• من ّ
املمتدة بني دورين جليد ّيني (منذ حوايل  12أ�لف �سنة) بلغ أ�ربعة �إىل
�ستة أ�متار أ�كرث من امل�ستويات التي ُ�س ّجلت خالل القرن الع�رشين،
خا�ص ًة نتيجة ذوبان اجلليد القطبي .وتُظهر املعلومات أ�ن متو�سّ ط
احلرارة القطب ّية يف هذه املرحلة كان أ�على بثالث �إىل خم�س درجات
التغي الذي طر أ� على مدار أالر�ض.
من احلرارة احلالية ،وذلك ب�سبب رّ
املرجح أ�ن لوح غرينالند اجلليدي وغريه من املناطق اجلليدية يف
ومن ّ
القطب ال�شمايل قد �ساهم مبع ّدل ال ّ
يتخطى أالمتار أالربعة من أ��صل
الرتفاع امللحوظ يف م�ستوى مياه البحر .وقد يكون ملنطقة القطب
إ
أ
أ
الطار}6.4{ .
اجلنوبي �ي�ض ًا ت�ثري يف هذا إ

تغي املناخ وحتديد �أ�سبابه
فهم رّ
واملح�سنة ،و�إىل�سل�سلة
ال�سجالت أالطول
ي�شري هذا التقييم �إىل
ّ
ّ
أ�كرب من املالحظات والتح�سينات الناجتة عن حماكاة العديد
طبقا لنتائج الدرا�سات ال�سببية
وتغيها ً
من النواحي املناخية رّ
التغيات امللحوظة متالئمة
اجلديدة ،التي ّقيمت ما �إذا كانت رّ
املتوقعة أ
للت�ثريات اخلارجية ،وال تتوافق مع
ّكمًا مع ا إل�ستجابة
ّ
فيزيائيا.
التف�سريات املقبولة
ً

من املحتمل جداً �أن تُعزى معظم حاالت �إرتفاع املتو�سط
العاملي لدرجات احلرارة يف منت�صف القرن الع�رشين
�إىل إالرتفاع يف تركّز الغازات الب�رشية والدفيئة .12ي�شري
ذلك �إىل �إحراز تق ّدم منذ �أكّدت النتائج التي َخلُ�ص �إليها
تقرير التقييم الثالث «�أن معظم حاالت إالحرتار التي
برزت خالل ال�سنوات اخلم�سني املن�رصمة قد نتجت
عن تركّز غازات الدفيئة» .وباتت الت أ�ثريات إالن�سانية
نواح مناخية �أخرى ،مبا يف ذلك احرتار
امللحوظة ت�شمل ٍ
املحيطات ومتو�سط احلرارة القارية ،ودرجات احلرارة
الق�صوى و�أمناط الرياح (انظر الر�سم  4والر�سم 9.4 ،2
و)9.5
• من املرجح أ�ن �إرتفاع تر ّكز غازات الدفيئة وحده أ�حدث احرتار ًا
الحرتار التي كانت أالهباء الربكانية والب�رشية
أ�كرث من حاالت إ
�ستُحدثها}9.4 ،7.5 ،2.9{ .
• يدعم �إنت�شار احرتار الغالف اجلوي واملحيطات ،با إل�ضافة �إىل
�إنح�سار الرقعة اجلليدية ،نتيجة أ�نه من غري املرجح تف�سري
التغي املناخي العاملي خالل ال�سنوات اخلم�سني املن�رصمة من دون
رّ
أ
أ
أ
أ
ذكر الت�ثريات اخلارجية ،و�نه من املحتمل جداً � ّال ُيعزى ل�سباب
طبيعية معروفة بحتة}9.7 ،9.5 ،9.4 ،5.2 ،4.8( .
تغي احلرارة ال�سطحية
• بد أ�
التغي يف النظام املناخي يربز يف رّ
رّ
واجلوية على عل ّو مئات أالمتار فوق املحيط ،ويف �إرتفاع
الطار ،تُظهر الدرا�سات ال�سببية �ضلوع
م�ستويات البحار .يف هذا إ

 12يرتكز عدم اليقني املتبقي على املنهجيات املعتمدة حالي ًا
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تغي احلرارة العاملية والقارية
رّ
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺁﺳﻴﺎ

٠٫٠

٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠

٠٫١

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩٠٠

٠٫٠
١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫١
٠٫٥

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

٢٠٠٠

٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ

ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻝ

٠٫١

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

١٩٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

١٩٠٠

٠٫٠

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
٠٫١

٠٫٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٩٠٠

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

٠٫٠

٠٫١

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

التغيات امللحوظة يف حرارة ال�سطح على مقيا�س الياب�سة واملحيطات بنتائج حماكاة النماذج املناخية ب�إ�ستخدام أ
الت�ثريات الطبيعية
الر�سم  .2مقارنة رّ
أ
والب�رشية .تظهر مالحظات املعدّالت العقدية يف الفرتة الزمنية املمتدة بني  1906و( 2005اخلط ال�سود) ،مقارنة مبنت�صف العقد ون�سبة �إىل املعدّالت
متقطعة حيث ال تبلغ تغطية املكان ُ .%50وتظهر اخلطوط الزرقاء جمال  %95-5لت�سع ع�رشة عملية
املتماثلة بني  1901و .1950جرى ر�سم خطوط ّ
حماكاة خلم�سة مناذج مناخية ،ب�إ�ستخدام أ
الت�ثريات الطبيعية فقط الناجمة عن الن�شاط ال�شم�سي والرباكني .أ�ما اخلطوط احلمراء ُفتظهر بدورها جمال -5
أ
مناخيا ي�ستخدم أ
الت�ثريات الطبيعية والب�رشية {ال�سئلة  ،9.2الر�سم }1
منوذجا
 %95لـ 58عملية حماكاة ألربعة ع�رش
ً
ً
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التغيات .ومن املرجح جداً
العوامل الب�رشية املن�ش أ� يف كافة هذه رّ

أ�ن ي أ�تي نهج احرتار الغالف الرتوبو�سفريي وبرودة الغالف
ال�سرتاتو�سفريي نتيجة ت أ�ثري �إرتفاع �إنبعاث غازات الدفيئة
و�إ�ستنزاف الغالف ال�سرتاتو�سفريي.

• من املرجح أ�ن ال�سنوات اخلم�سني أالخرية �شهدت احرتار ًا ب�رشي
ال�صنع أ� ّثر على كل قارة با�ستثناء القطب اجلنوبي (انظر الر�سم
الحرتار املُ�شار �إليها ،والتي ت�شمل درجة
 .)4وال تُقا َرن أ�مناط إ
وتغيها مع مرور
احرتار أ�كرب فوق الياب�سة منها فوق املحيطات رّ
الزمن � ،إ ّال بنماذج ت�شمل ت أ�ثريات ب�رشية .وتوفّر قدرة النماذج
املناخية على حماكاة �إرتفاع احلرارة امللحوظ يف القارات ال�ست
الن�سان على املناخ أ�كرث قوة مما أ�ظهره تقرير
برهان ًا عن آ�ثار إ
التقييم الثالث {}9.4 ،3.2
تغيات احلرارة البارزة
• تربز امل�شاكل يف القدرة على حماكاة رّ
تغي
وعزو أ��سبابها على مقيا�س أ��صغر .فوفق ًا لهذه املقايي�س ،كرب رّ
التغيات الناجتة عن
املناخ الطبيعي ،ما يزيد من �صعوبة التمييز بني رّ
ت أ�ثريات خارجية� .إىل ذلك ،يعزّز عدم اليقني يف الت أ�ثريات والرتكيزات
املحلية �صعوبة تقدير م�ساهمة �إزدياد �إنبعاث غازات الدفيئة يف
تغيات احلرارة على املقايي�س ال�صغرية}9.4 ،8.3{ .
رّ
تغي أ�مناط
• من املرجح أ�ن تكون الت أ�ثريات الب�رشية قد �ساعدت يف رّ
الرياح ،13م� ؤ ّثرة بالتايل على �إجتاهات العوا�صف فوق املدارية
التغيات املُالحظة
و أ�مناط احلرارة يف ن�صفي الكرة أالر�ضية .غري أ�ن رّ
يف الدوران يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية أ�ه ّم من نتائج
املحاكاة رد ًا على تغيري الت أ�ثريات يف القرن الع�رشين،3.6 ،3.5{ .
}10.3 ،9.5
• من املحتمل أ�ن تكون حرارة أ�كرث الليايل حر ًا و أ�كرثها برودة
أ
واليام الباردة قد �إرتفعت ب�سبب الت أ�ثريات الب�رشية .ومن املرجح
كثرياً أ� ّال تكون الت أ�ثريات الب�رشية ال�صنع قد �سببت تفاقم خطر
موجات احل ّر (انظر اجلدول }9.4{ )2
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بال�ضافة �إىل القيود
ي�سمح حتليل النماذج املناخية إ
التي تفر�ضها املالحظات بتقييم املدى املحتمل الذي
يحيط بح�سا�سية املناخ للمرة أالوىل ،ويزيد جمال الثقة
يف فهم إال�ستجابة املناخية على الت أ�ثريات إال�شعاعية
( ،9.6 ،8.6 ،6.6الر�سم )10.2
• تُعترب ح�سا�سية توازن املناخ مقيا�س ًا ال�ستجابة النظام املناخي �إىل
ال�شعاعية امل�ستدامة .وال ت�ش ّكل توقع ًا بل تحُ دد باعتبارها
الت أ�ثريات إ
الجمايل الحرتار الياب�سة وفق ًا لت�ضاعف تركيز ثاين أ�ك�سيد
املتو�سّ ط إ
الكربون .من املحتمل أ�ن ترتاوح بني  2درجة مئوية و 4.5درجة
مئوية ،و أ�ن تبلغ  3درجات مئوية على أ�ف�ضل تقدير ،كما أ�نه من غري
املرجح أ�ن تنخف�ض دون  1.5درجة مئوية� .إىل ذلك ،ال ميكن �إ�ستثناء
القيم التي ّ
تتخطى  4.5درجة مئوية بكثري ،غري أ�ن توافق النماذج ال
تغي تبخّ ر املياه أ�ه ّم نتيجة تركيزات ت� ؤ ّثر
ينا�سب هذه القيم .وميثل رّ
على ح�سا�سية املناخ وبات فهمها اليوم أ��سهل بكثري مما ورد يف تقرير
التقييم الثالث .وتبقى تركيزات الغيوم أ�كرب م�صادر عدم اليقني.
{ ،9.6 ،8.6الر�سم }10.2
التغيات املناخية التي �شهدتها
• من امل�ستبعد أ�ن تُعزى أ��سباب رّ
التغي الناجم عن النظام املناخي فقط.
�سبعة قرون قبل � 1950إىل رّ
تغي احلرارة بني
فمن املحتمل جداً أ�ن تعود أ�ق�سام هامة من رّ
العقود يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية خالل هذه القرون
ال�شعاعات ال�شم�سية ،كما أ�نه
�إىل ثورات الرباكني
رّ
والتغيات يف إ
من املحتمل أ�ن تكون الت أ�ثريات الب�رشية ال�صنع قد �ساهمت
الحرتار الذي �شهده مطلع القرن الع�رشين وامللحوظ يف هذه
يف إ
ال�سج ّ
الت}9.3 ،6.6 ،2.8 ،2.7{ .

التغيات املناخية امل�ستقبلية
توقعات
رّ
التقدم
ّ
ي�شكل عدد جتارب حماكاة �سل�سلة أ�كرب من النماذجّ ،
الرئي�سي الذي أ�حرزه تقييم توقعات التغيري املناخي هذا مقارنة
بتقرير التقييم الثالث .ف�إىل جانب معلومات �إ�ضافية م�ستقاة من
كميا لتقييم �إحتماالت العديد
�سا�سا ً
توفر هذه التجارب أ� ً
املالحظاتّ ،
تغطي
تغي املناخ� .إىل ذلكّ ،
من النواحي امل�ستقبلية التي �سي�شهدها رّ
جتارب املحاكاة النموذجية �سل�سلة وا�سعة من ال�سيناريوهات

والتغيات يف التقلّبات ال�شمال �أطل�سية {}9.5 ،3.6
وخا�صة يف أالمناط احللقية اجلنوبية وال�شمالية
رّ
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امل�ستقبلية املحتملة ،التي ت�شمل ا إلنبعاثات ُ
املثلى أ�و تقديرات
وتت�ضمن هذه التجارب �سيناريوهات ا إلنبعاثات الواردة
الرتكيز.
ّ
يف التقرير اخلا�ص )SRES( 14للفرتة املمتدة بني العامني 2000
و ،2100وا إلختبارات النموذجية التي ت�شمل تركيزات غازات
الدفيئة أ
والهباء اجلوية امل�ستقرة بعد عام  2000أ�و .2100

خالل العقدين املقبلني ،يتوقّع �إرتفاع إالحرتار بن�سبة
 0.2درجة مئوية ل�سل�سة �سيناريوهات �إنبعاث خمتلفة.
حتى ولو بقيت م�ستويات �إنبعاثات غازات الدفيئة
أ
والهباء اجلوية م�ستقرّة يف العام ُ ،2000يتوقع �إرتفاع
إالحرتار بدرجة  0.1درجة مئوية يف كل عقد (،10.3
)10.7
بتغي املناخ
• منذ �صدور تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
( )IPCCيف الت�سعينيات ،أ��شارت التوقّعات التقديرية �إىل ازدياد يف

الجمالية بني  0.15درجة مئوية و 0.3درجة مئوية
متو�سط احلرارة إ
للعقد بني العامني  1990و .205وبا إلمكان مقارنة هذا الو�ضع
بالقيم امللحوظة بـ 0.2درجة مئوية للعقد ،وتعزيز الثقة يف التوقعات
الق�صرية أ
المد}3.2 ،1.2{ .
الختبارات النموذجية أ�ن ،وعلى الرغم من املحافظة على
• تظهر إ
ال�شعاعي وفق م�ستويات العام ،2000
�إ�ستقرار كافة عوامل الت أ�ثري إ
الحرتار يتجه نحو االزدياد خالل العقدين املقبلني بن�سبة تبلغ
منط إ
0.1درجة مئوية للعقد ،ب�سبب �إ�ستجابة املحيطات البطيئة .كما ُيتوقع
الحرتار ( أ�ي  0.2درجة مئوية للعقد) يف حال بقاء
ت�ضاعف ن�سبة إ
النبعاث ( .)SRESوت� ؤ ّكد أ�ف�ضل
النبعاثات �ضمن �سيناريوهات إ
إ
أ
توقعات النماذج �ن املتو�سط العقدي ل إلحرتار يف كل قارة م�سكونة
النبعاث ومن املحتمل جداً أ�ن
بحلول  2030ال ّ
ميت ب�صلة ل�سيناريو إ
التغي الطبيعي املقّدر النموذجي خالل القرن الع�رشين.
يبلغ
�ضعفي رّ
ّ
{ ،11.7-11.2 ،10.5 ،10.3 ،9.4الر�سم }29

اجلدول  :3احرتار متو�سط احلرارة ال�سطحية العاملي و�إرتفاع م�ستوى البحر املتوقعان يف نهاية القرن الواحد والع�رشين ( ،10.6 ،10.5اجلدول )10.7
تغي احلرارة
رّ
(درجة مئوية يف  2099-2090مقارنة بالعام )1999-1980

�أ

�إرتفاع مع ّدل البحر
(مرتاً يف  2099-2090مقارنة بـ)1999-1980

�أف�ضل تقدير

مدى إالحتمال

التغيات الدينامية
مدى قائم على النماذج ،ي�ستثني
رّ
ال�رسيعة يف ذوبان الرقعة اجلليدية

الرتكيزات امل�ستق ّرة
ب
يف العام 2000

0.6

0.9 – 0.3

-

ال�سيناريو ب1

1.8

2.9 – 1.1

0.38 – 0.18

ال�سيناريو A1 T

2.4

3.8 – 1.4

0.45 – 0.20

ال�سيناريو ب٢

2.4

3.8 – 1.4

0.43 – 0.20

ال�سيناريو أ�١ب

2.8

4.4 – 1.7

0.48 – 0.21

ال�سيناريو أ�٢

3.4

5.4 – 2.0

0.51 – 0.23

ال�سيناريو A1FI

4.0

6.4 – 2.4

0.59 – 0.26

احلالة

مالحظات الر�سم:
�أ ق ُِّي َمت هذه التقديرات وفق ًا ل�سل�سة من النماذج التي ت�شمل النماذج املناخية الب�سيطة ،والعديد من مناذج النظام أالر�ضي املتو�سط التعقيد وعدد كبري من مناذج الدوران العام
للغالف اجلوي واملحيطات.
ال�ستقرار يف العام  2000عن مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات فقط.
ب يت أ� ّتى تركيب إ
الطار يف نهاية تقرير �صانعي ال�سيا�سات
ويلخ�ص إ
14ت�شري � SRESإىل �سيناريوهات إ
بتغي املناخ  IPCCللعام ّ .2000
النبعاث الواردة يف تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
أ
أ
أ
آ
ال�شعاعية اللية
النبعاث ( )SRESواحلاالت التف�سريية التي مل
تت�ضمن مبادرات مناخية �إ�ضافية� .ما تركزات ثاين �ك�سيد الكربون التقريبية امل�ساوية للت�ثريات إ
زمرة �سيناريوهات إ
ّ
الناجمة عن �إنبعاث الغازات أ
والهباء الدفيئة والب�رشية يف العام ( 2100انظر �صفحة  823من تقرير التقييم الثالث) اخلا�صة مبجموعة �سيناريوهات ب� ،1أ ،1ب� ،2أ1ب� ،أ 2و
 A1FIفتبلغ  ،600و ،700و ،800و ،850و 1250و 1550جزءاً يف املليون� .أما ال�سيناريوهات ب ١و �أ١ب وال�سيناريو �أ ٢ف�شكّلت حمور العديد من درا�سات املقارنات وجرى
تقييم العديد منها يف هذا التقرير.
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ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A2
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1B

٠٫٦

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ B1

٠٫٥

ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺮ ّﻛﺰﺍﺕ
ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٠

ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

٠٫٤
٠٫٣
٠٫٢

ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1T

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ B1

١٩٠٠

٢٠٠٠

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1F1

٠٫١-

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A2

٠٫٠

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1B

٠٫١

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ B2

ﺍﺣﺘﺮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

الر�سم  :5املتو�سطات املتعددة النماذج ومدى احرتار ال�سطح الذي مت تقييمه

٢١٠٠

الر�سم  :5ي�شري املنحنى أال�سود �إىل متو�سطات احرتار �سطح العامل املتعددة النماذج (ن�سبة �إىل عام  )1999-1980لل�سيناريوهات أ� ٢آو�١ب وب ،١التي
تغي معياري  1±للم�ستويات ال�سنوية للنموذج الفردي .أ�ما اخلط
ّ
ت�شكل ا�ستمرارية لتجارب املحاكاة يف القرن الع�رشينّ .
ويدل اللون الرمادي على مدى رّ
الرتكزات
م�ستقرة بح�سب قيم العام  .2000ت�شري اخلطوط الرمادية جلهة اليمني �إىل أ�ف�ضل التقديرات (اخلط
فيدل على ا إلختبار الذي يحافظ على ّ
الربتقايل ّ
ّ
ال�ستة الواردة يف تقرير �سيناريوهات ا إلنبعاث .ي�شمل تقييم أ�ف�ضل التقديرات
اخلا�ص بكل ق�سم) ومدى ا إلحتمال الذي جرى تقييمه لل�سيناريوهات ال�رسدية ّ
امل�ستقلة
ومدى ا إلحتمال يف اخلطوط الرمادية مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات يف ناحية ال�شكل ال�شمالية ،با إل�ضافة �إىل نتائج النماذج
ّ
وقيود املالحظات (الر�سم  10.4و.)10.29

من � أش�ن ا�ستمرار �إنبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى
احلايل �أو مب�ستوى �أعلى �أن يت�سبب مبزيد من إالحرتار
تغيات يف النظام املناخي العاملي خالل القرن
و ُيحدث رّ
املرجح جداً �أن تتخطّى
تغيات من
ّ
الواحد والع�رشين ،رّ
تلك التي �شهدها القرن الع�رشين)10.3( .
• ي�سمح التق ّدم الذي �شهده �إعداد النماذج املناخية بتوفري توقعات
أ�ف�ضل التقديرات ونطاق عدم اليقني ملختلف �سيناريوهات
النبعاثات .وي�س ّلط هذا التقرير ال�ضوء على خمتلف �سيناريوهات
إ
النبعاثات متفادي ًا بالتايل فقدان هذه املعلومات اخلا�صة بال�سيا�سة.
إ
14

الحرتار ال�سطحية يف نهاية القرن
كما ُيظهر الر�سم  3درجات إ
الواحد والع�رشين ( )2099-2090اخلا�صة خالل الفرتة املمت ّدة
الختالفات
بني العامني  1980و .1999ت�ش ّدد هذه الدرجات على إ
النبعاثات الواردة يف تقرير SRES
الظاهرة بني �سيناريوهات إ
أالدنى أ
والعلى ،ودرجات عدم اليقني املتوقّعة املرتبطة بهذه
ال�سيناريوهات}10.5{ .
الحتماالت للمتو�سط
• ي�شري هذا التقييم �إىل أ�ف�ضل التقديرات ومدى إ
العاملي لدرجة حرارة الهواء ال�سطحي ل�ستة �سيناريوهات �رسدية
ل إلنبعاثات ويو�ضّ حها الر�سم  .3على �سبيل املثال ،مت ّثل درجة 1.8
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املئوية أ�ف�ضل تقدير لل�سيناريو املتدنيّ (ب( )١حيث يرتاوح مدى
الحتمال بني  1.1درجة مئوية و 2.9درجة مئوية) ،أ� ّما أ�ف�ضل
إ
تقدير لل�سيناريو املرتفع ( )A1FIفهو  4.0درجة مئوية (حيث
الحتمال بني  2.4درجة مئوية و 6.4درجة مئوية).
يرتاوح مدى إ
بيد أ�ن هذه التوقعات تتنا�سب مع املدى الذي حدده تقرير التقييم
الثالث ( 1.4درجة مئوية �إىل  5.8درجة مئوية) ،ت�ص ُعب مقارنتها
مبا�رشة (انظر الر�سم  .)5ويت�ض ّمن التقرير الرابع معلومات
أ�كرث تقدم ًا ألنه يوفّر تقديرات أ�ف�ضل ومدى �إحتمال مق ّيم لكل
الحتمال اجلديد
من ال�سيناريوهات ال�رسدية .وبات �سيناريو إ
يرتكز على عدد أ�كرب من النماذج املناخية أالكرث تعقيد ًا أ
والقرب
�إىل الواقع ،ويت�ض ّمن معلومات جديدة عن طبيعة تركيزات دورة
ال�ستجابة املناخية من املالحظات.
ثاين أ�ك�سيد الكربون وقيود إ
{}10.5

الحرتار عن تقلي�ص تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون فوق
• ي�سفر إ
النبعاثات الب�رشية التي تبقى
الياب�سة واملحيطات ،وعن �إرتفاع إ
يف الغالف اجلوي .يف ما يتع ّلق بال�سيناريو أ� ،٢ت� ؤ ّدي تركيزات
دورة ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي �إىل �إرتفاع متو�سط
الحرتار يف العام  2100ب أ�كرث من درجة مئوية� .إىل ذلك ،ي�شمل
إ
جماالت توقّعات احلرارة املرتفعة مدى أ�كرب من ذلك الوارد يف
تقرير التقييم الثالث (انظر الر�سم  )3ألن �سل�سلة النماذج أالو�سع
املتوفّرة ت� ؤ ّكد �إرتفاع تركيزات دورة ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
الغالف اجلوي}10.5 ،7.3{ .
• يبينّ الر�سم  3توقّعات املع ّدل العاملي إلرتفاع م�ستوى البحر يف
نهاية القرن الواحد والع�رشين ( .)2099-2090يرتاوح منت�صف

توقعات حرارة ال�سطح
٢٠٩٩ - ٢٠٩٠
ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٢٠٢٩ - ٢٠٢٠

٢٫٥
٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

٠٫٥

ﺏ١

ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٠
٢٫٥
٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

ﺃﺏ١

٠٫٥

ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٠
٢٫٥

٢ ١٫٥ ١ ٠٫٥ ٠

٧٫٥ ٧ ٦٫٥ ٦ ٥٫٥ ٥ ٤٫٥ ٤ ٣٫٥ ٣

)ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

٠٫٥
٠
١-

٠

١

٢

٣

٤

٥

ﺃ٢
٦

٧

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻄﺢ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٨

تغي املتو�سط العام حلرارة ال�سطح يف مطلع القرن الواحد والع�رشين أو�واخره ن�سبة للفرتة املمتدة بني العامني  .1999-1980تظهر
الر�سم ّ :6
توقعات رّ
ال�صورة يف الو�سط واليمني متو�سط التوقعات املتعددة النماذج واخلا�صة بنماذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات ل�سيناريوهات ب ١أ(�على) ،آو�١ب
(و�سط) والسيناريو أ ٢أ(�دنى) يف العقود املمتدة بني أالعوام ( 2029-2020و�سط) و( 2099-2090ميني) .يظهر الر�سم �إىل الي�سار جماالت عدم اليقني ب�شكل
للحرتار ناجمة عن مناذج الدوران العام للغالف اجلوي واملحيطات ودرا�سات مناذج النظام أالر�ضي املتو�سط
للمعدل العام التقديري إ
�إحتماالت ن�سبية ّ
ن�سخا عن مناذج متعددة .لذلك،
وتقدم بع�ض الدرا�سات نتائج جزء من ال�سيناريوهات الواردة يف تقرير �سيناريوهات ا إلنبعاث ،أ�و
ً
التعقيد للفرتات ذاتهاّ .
توفر النتائج فقط (الر�سم )10.28 ،10.8
ُيعزى �سبب �إختالف عدد املنحنيات يف الر�سوم يف الي�سار واليمني �إىل اختالف ّ
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لتغي التهطال
أالمناط املتوقعة رّ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

١٠- ٢٠-

ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

٥-

٥

١٠

٢٠

ت�شكل القيم
التغيات الن�سبية يف التهطال (ن�سبة مئوية) لفرتة ما بني العامني  ،2099-2090ن�سبة للفرتة املمتدة بني العامني ّ .1999-1980
الر�سم  :7رّ
م�ستويات متعددة النماذج قائمة على ال�سيناريو آ�١ب من تقرير �سيناريوهات ا إلنبعاث للفرتة املمتدة بني كانون أالول  /دي�سمرب و�شباط  /فرباير (الي�سار)
وحزيران  /يونيو آو�ب  /أ�غ�سط�س (اليمني)� .إن املجاالت البي�ضاء هي حيث ن�سبة أ�قل من  %66من النماذج تتوافق مع عالمة التغيري ،واملجاالت املرقطة
هي حيث ن�سبة أ�كرب من  %90من النماذج تتوافق مع عالمة التغيري (الر�سم .)10.9

مدى كل �سيناريو وارد يف الر�سم  3عند  %10من مع ّدل منوذج يف
تقرير التقييم الثالث للفرتة املمتدة بني  .2099-2090وبعدما
15
تبلورت معلومات بع�ض مواطن عدم اليقني يف امل�ساهمات
املتوقّعة}10.6{ .
• ال ت�شمل النماذج امل�ستخدمة حتى اليوم مواطن عدم اليقني
يف تركيزات دورة ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،وال
تت�ض ّمن آالثار الكلية الناجمة عن ذوبان ال�صفيحة اجلليدية ألنها
تفتقر �إىل مق ّومات الن�رش أالدبي .ت�ض ّم التوقعات م�ساهمة ناجمة
عن �إرتفاع ذوبان اللوح اجلليدي يف غرينالند والقطب اجلنوبي عن
املع ّدالت التي حلظتها أالعوام  1993و ،2003غري أ�ن هذه املع ّدالت
قد ترتفع أ�و تنخف�ض يف امل�ستقبل .على �سبيل املثال ،لو كانت هذه
لتغي درجة احلرارة،
امل�ساهمة لتزداد بالتوازن مع املتو�سط العاملي رّ
كانت املع ّدالت العليا إلرتفاع م�ستوى البحر الواردة يف �سيناريوهات
النبعاث ( )SRESيف الر�سم  3لتزداد بـ� 0.1إىل  0.2مرت ًا .وفيما ال
إ
ميكن �إ�ستثناء القيم أالعلى ،يبقى فهم هذه آالثار حمدود ًا لدرجة
تعيق تقييم �إحتمال ح�صولها أ�و توفري أ�ف�ضل تقدير أ�و �إرتفاع
م�ستوى البحر ب�رسعة}10.6{ .

• ي� ؤ ّدي ازدياد تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي �إىل
�إزدياد حت ّم�ض املحيطات� .إىل ذلك ،ت�شري التوقعات املرتكزة على
النبعاث (� )SRESإىل تقلي�ص املتو�سط العاملي لدرجة
�سيناريوهات إ
احلمو�ضة ( 16)pHيف املحيطات بني  0.14و 0.35وحدة خالل القرن
الواحد والع�رشين ،أ�ي �إنخفا�ض ًا بـ  0.1وحدة عن امل�ستوى احلايل
الطار }10.4 ،7.3
منذ العقود ما قبل ال�صناعية ،5.4{ .إ
�إرتفع م�ستوى الثقة يف �أمناط إالحرتار املتوقّعة وغريه
تغي �أمناط الرياح
من اخل�صائ�ص إالقليمية ،مبا فيها رّ
والتهطال وبع�ض أالحوال اجلوية املتطرّفة واجلليد.
{}11.1 ،10.3 ،9.5 ،9.4 ،8.5 ،8.4 ،8.3 ،8.2
الحرتار املتوقّع للقرن الواحد والع�رشين أ�مناط ًا جغرافية
• ُيظهر إ
م�ستق ّلة عن ال�سيناريوهات ،ت�شبه أالمناط التي برزت خالل ع ّدة عقود
الحرتار أ�على الدرجات فوق الياب�سة ويف
ما�ضيةُ .يتوقع أ�ن يبلغ إ
خطوط الطول أالكرث �إرتفاع ًا ،و أ�دناها يف املحيط اجلنوبي و أ�ق�سام
املحيط أ
الطل�سي ال�شمايل (انظر الر�سم }10.3{ .)3

 15حددت توقعات تقرير التقييم الثالث للعام  2100فيما ي�شري هذا التقرير �إىل أالعوام ما بني  .2099-2090وكان تقرير التقييم الثالث ليحدد مدى م�شابه ًا للمدى الوارد يف
تطرق ملواطن عدم اليقني أ
بال�سلوب ذاته.
الر�سم  3لو �أنه ّ
حتم�ض حملول ما .انظر معجم امل�صطلحات للمزيد من التفا�صيل.
ن�سبة
تدين
()pH
احلمو�ضة
درجة
16ي�ساوي �إنخفا�ض
ّ
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• ُيتوقّع أ�ن تنح�رس الرقعة الثلجية .كما من املحتمل أ�ن ي�ؤثر ذوبان
الثلج على معظم مناطق الرتبة ال�صقيعية}10.6 ،10.3{ .
• من املتوقع أ�ن تنح�رس رقعة اجلليد البحري يف القطب ال�شمايل
النبعاث (.)SRES
واجلنوبي على حد �سواء وفق ًا لكافة �سيناريوهات إ
وت�شري بع�ض التوقعات �إىل �إختفاء الرقعة اجلليدية يف نهاية ال�صيف
من القطب ال�شمايل كلي ًا يف أ�واخر القرن الواحد والع�رشين}10.3{ .
• من املحتمل جداً أ�ن تتك ّرر أالحوال اجلوية املتط ّرفة وموجات احل ّر
والتهطال الكثيف.
• وفق ًا ل�سل�سلة من النماذج ،من املحتمل أ�ن تزداد أالعا�صري املدارية
ح ّدة (التيفون أ
والعا�صري الرعدية) ،و�ستبلغ �رسعة الرياح حدود ًا
ق�صوى حتمل معها تهطا ًال كبري ًا يرتافق مع �إرتفاع يف حرارة �سطح
النخفا�ض العاملي يف أ�عداد
املياه املدارية .انخف�ضت الثقة يف توقعات إ
أالعا�صري املداريةّ .
فتخطت حدة العوا�صف القوية منذ ال�سبعينيات
املدى الذي ر�سمته حماكاة النماذج احلالية املتوفّرة لتلك الفرتة.
{}3.8 ،10.3 ،9.5
يتغي م�سار العوا�صف فوق املدارية ب�إجتاه القطب،
• من املتوقع أ�ن رّ
تغيات يف الرياح والتهطال و أ�مناط احلرارة،
لتحمل يف ثناياها رّ
و�إ�ستمرار أالمناط العامة امللحوظة خالل ن�صف القرن املن�رصم.
{}10.3 ،3.6
• منذ �صدور تقرير التقييم الثالث� ،شهدت أ�مناط التهطال املتوقعة
حت�سن ًا ملحوظ ًا .فمن املحتمل جد ًا أ�ن ترتفع مع ّدالت التهطال يف
خطوط الطول املرتفعة ،فيما من املرجح أ�ن تنخف�ض يف املناطق �شبه
املدارية (بن�سبة  %20يف ال�سيناريو آ�١ب عام  ،2100انظر الر�سم ،)7
الجتاهات أالخرية،9.5 ،8.3 ،3.3{ .
وت�ستم ّر أالمناط امللحوظة يف إ
}11.9 - 11.2 ،10.3
• طبق ًا لتجارب حماكاة النماذج احلالية ،من املحتمل جد ًا أ�ن ترتاجع
�رسعة الدوران يف خطوط الطول والعر�ض ( )MOCيف املحيط
أالطل�سي خالل القرن الواحد والع�رشين .ي�صل �إنخفا�ض امل�ستوى
املتعدد النماذج يف العام � 2100إىل ( %25يرتواح بني �صفر و)%50
وفق ًا لل�سيناريو آ�١ب ل إلنبعاثات الواردة يف تقرير �سيناريوهات

النبعاث ُ .SRESيتوقع أ�ن ت�شهد درجات احلرارة يف منطقة أالطل�سي
إ
أ
أ
أ
التغيات تُعزى �إىل احرتار �كرب
�إرتفاع ًا على الرغم من �ن ��سباب هذه رّ
يرتبط مبا�رشة ب�إزدياد �إنبعاث غازات الدفيئة .ومن غري املرجح أ�ن
مت ّر خطوط الطول والعر�ض مبرحلة �إنتقالية مفاجئة خالل القرن
التغيات الطويلة أالمد التي
احلادي والع�رشين� .إذ ي�صعب تقييم رّ
�ست�شهدها خطوط الطول والعر�ض}10.7 ،10.3{ .
من � أش�ن إالحرتار و�إرتفاع م�ستوى البحر الب�رشيني �أن
ي�ستمرا لقرون ب�سبب الفرتات الزمنية الطويلة املرتبطة
بالجراءات والرتكيزات املناخية ،حتى ولو �شهد تركيز
إ
�إنبعاثات غازات الدفيئة نوع ًا من إال�ستقرار،10.4{ .
}10.7 ،10.5
• من املتوقع أ�ن ت�ضيف تركيزات الكربون املناخي ثاين أ�ك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي مع احرتار النظام املناخي ،غري أ�ن
حجمها لي�س أ�كيد ًا .يزيد هذا الواقع ال�شكّ حول امل�سار الذي �ست�سلكه
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ال�رضورية لتحقيق نوع من اخلطوط
الطول والعر�ض يف تر ّكز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .وفق ًا
للفهم احلايل لرتكيزات دورة ثاين أ�ك�سيد الكربون ،تقرتح الدرا�سات
النموذجية لكي ي�ستق ّر ثاين أ�ك�سيد الكربون على  450جزء يف املليون،
النبعاثات الرتاكمية خالل القرن احلادي والع�رشين من
يجب تقلي�ص إ
مع ّدل � 630( 670إىل  )710جيغا طن من الكربون (2310[ 2460
�إىل  ]2600جيغا طن من الكربون  )Oتقريب ًا� ،إىل � 375[ 490إىل
 ]600جيغا طن من الكربون (� 1370[ 1800إىل  ]2200جيغا طن
من الكربون  .)Oبالتوازي مع ذلك ،من أ�جل �ضمان خطوط الطول
والعر�ض ثاين أ�ك�سيد الكربون على  1000جزء يف املليون ،قد تتط ّلب
النبعاثات الرتاكمية من مع ّدل منوذجي
هذه الرتكيزات تخفي�ض إ
يقارب � 1340[ 1415إىل  ]1490جيغا طن من الكربون (5190
[� 4910إىل  ]5460جيغا طن من الكربون � )Oإىل � 980[ 1100إىل
 ]1250جيغا طن من الكربون تقريب ًا (� 3590[ 4030إىل ]4580
جيغا طن من الكربون }10.4 ،7.3{ .)O
2

2

2

2

ال�شعاعي يف العام  2100على م�ستويات
• كي ي�ستق ّر الت أ�ثري إ
ال�سيناريوهات ب ١أ�و آ�١ب ،أ�ن يرتفع رغم ذلك املتو�سط العام
للحرارة بدرجة  0.5درجة مئوية بحلول العام .2200
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ال�شعاعية يف العام  2100على
• يف حال كان الهدف تثبيت الت أ�ثريات إ
م�ستويات ال�سيناريو آ�١ب ،من �ش أ�ن الزيادة احلرارية أ�ن ت� ؤ ّدي
�إىل �إرتفاع م�ستوى البحار بـ� 0.3إىل  0.8مرت ًا بحلول العام 2300
(مقارنة بـ .)1999-1980و�ست�ستم ّر الزيادة احلرارية لع ّدة قرون
ب�سبب الوقت الذي ي�ستغرقه نقل احلرارة �إىل عمق املحيطات}10.7{ .
• من املتوقع أ�ن ي�ستم ّر �إنح�سار الغطاء الثلجي يف غرينالند وي�ساهم
يف �إرتفاع م�ستوى البحار بعد العام  .2100تقرتح النماذج احلالية
أ�ن وترية خ�سارة الغطاء الثلجي تت�سارع ب�سبب �إرتفاع احلرارة
أ�كرث مما تزداد ب�سبب التهطال ،كما ت�شري �إىل أ�ن توازن الرقعة على
ال�سطح ي�صبح �سلبي ًا عندما ّ
يتخطى املتو�سط العاملي ل إلحرتار (ن�سبة
للقيم يف احلقبة ما قبل ال�صناعية)  1.9درجات �إىل  4.6درجات .يف
حال ا�ستق ّر توازن الرقعة على ال�سطح خالل أاللفية ،فمن �ش أ�نه أ�ن
يق�ضي على الغطاء الثلجي يف غرينالند وي�ساهم بالتايل يف �إرتفاع
م�ستوى البحار ب�سبعة أ�متار .بالتايل ،ميكن عقد مقارنة بني درجات
احلرارة امل�ستقبلية يف غرينالند وبني تلك التي ُ�س ّجلت خالل الفرتة
اجلليدية منذ  125أ�لف �سنة م�ضت ،عندما أ� ّكدت املعلومات املت أ�تية
عن املنظور التاريخي لعلم املناخ تقلي�ص رقعة اجلليد القطبي و�إرتفاع
م�ستوى البحار بني  4و 6أ�متار}10.7 ،6.4{ .
الجراءات الدينامية املرتبطة بالرقعة
• ال ت�شمل النماذج احلالية إ
اجلليدية ،غري أ�ن املالحظات أالخرية ت�شري �إىل �إحتمال تفاقم تدهور
الحرتار ب�شكل يرفع م�ستوى البحار .ويبقى
الرقع اجلليدية ب�سبب إ
الجراءات حمدود ًا وال ي�ش ّكل حجمها حمور ًا لتوافق يف
فهم هذه إ
آ
الراء}10.7 ،4.6{ .
• تتوقّع درا�سات النماذج العاملية احلالية أ�ن الرقعة اجلليدية فوق
القطب اجلنوبي �ستبقى يف غاية الربودة لدرجة متنع ت أ�ثرها بذوبان
الرقعة ،و ُيتوقع أ�ن تزداد حجم ًا نظر ًا حل ّدة ت�ساقط الثلوج .غري أ�ن
خ�سارة الرقعة اجلليدية قد حت�صل يف حال �سيطر �إ�سقاط اجلليد
الدينامي على توازن حجم الرقعة اجلليدية}10.7 { .
• �ست�ستمر �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ال�سابقة وامل�ستقبلية
الحرتار و�إرتفاع م�ستوى البحار ألكرث من أ�لفية،
و�ست�ساهم يف إ
نظر ًا للفرتة الزمنية ال�رضورية إلزالة هذا الغاز من الغالف اجلوي.
{}10.3 ،7.3
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القت�صاد منو ًا �رسيع ًا جد ًا وي�صل فيه عدد �سكان
ال�سيناريو �أ .1ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة �سيناريو أ� 1عامل ًا م�ستقبلي ًا ينمو فيه إ
العامل �إىل ذروته يف منت�صف القرن ليرتاجع بعد ذلك وتعتمد فيه �رسيع ًا و�سائل تكنولوجية جديدة عالية الكفاءة .وت�ش ّكل املوا�ضيع
الجتماعية وتقلي�ص
أال�سا�سية التي تنطوي عليها هذه الوقائع املنظورة التقارب بني املناطق وبناء القدرات و�إزدياد التفاعالت الثقافية و إ
للتغي التكنولوجي يف نظام
القليمية يف دخل الفرد تقلي�ص ًا بالغ ًا .ينق�سم ال�سيناريو أ�� 1إىل ثالث جمموعات ت�صنّف �إجتاهات بديلة رّ
الفوارق إ
ال�ستخدام الكثيف للوقود أالحفوري ( )A1FIأ�و �إ�ستخدام م�صادر
الطاقة .وتتمايز جمموعات الزمرة أ� 1الثالث يف الرتكيز التكنولوجي :إ
ال�ستخدام املتوازن ب أ�نه ال يعتمد ب�شدة على
ال�ستخدام املتوازن جلميع امل�صادر ( أ�1ب) (حيث ُيح ّدد إ
الطاقة غري أالحفورية )A1T( ،أ�و إ
م�صدر واحد من م�صادر الطاقة ،معترب ًا أ�ن معدالت حت�سن مماثلة تُط ّبق يف جميع تكنولوجيات توفري الطاقة و�إ�ستخدامها النهائي).
العتماد على الذات
ال�سيناريو �أ .٢ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة �سيناريو أ� 2عامل ًا خمتلف ًا للغاية .ويتمحور املو�ضوع أال�سا�سي حول إ
واحلفاظ على الهوية املحلية .وتتقارب أ�مناط اخل�صوبة بني املناطق ببطء �شديد على نحو ي�ؤدي �إىل �إ�ستمرار تزايد �سكان العامل .وتتخذ
والتغي التكنولوجي بالبطء والتجز� ؤ أ�كرث مما هو احلال يف الوقائع
التنمية االقت�صادية منحى �إقليمي ًا ويت�سم النمو االقت�صادي للفرد
رّ
املنظورة أالخرى.
ال�سيناريو ب .١ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة �سيناريو ب 1عامل ًا متقارب ًا حيث يبلغ عدد �سكان العامل ذروته يف منت�صف القرن ويرتاجع
القت�صادية نحو �إقت�صاد قائم على اخلدمات
بعد ذلك ،على غرار خط أ�حداث ال�سيناريو أ� ،1غري أ�نه يقرتن رّ
بتغيات �رسيعة يف الهياكل إ
واملعلومات و�إنخفا�ض الكثافة املادية واعتماد تكنولوجيات نظيفة وفاعلة يف �إ�ستخدام املوارد .ويتم ت�سليط ال�ضوء على �إيجاد حلول عاملية
الجتماعية والبيئية ،مبا يف ذلك زيادة العدالة من دون �إتخاذ مبادرات �إ�ضافية يف جمال املناخ.
القت�صادية و إ
ل إل�ستدامة إ
ال�سيناريو ب .٢ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة ال�سيناريوهات ب ٢عامل ًا ين�صب الرتكيز فيه على �إيجاد حلول حملية ل إل�ستدامة
الجتماعية والبيئية .هو عامل ي�شهد زيادة م�ستمرة يف عدد ال�سكان مبعدل أ�دنى مما هو عليه يف خط أ�حداث ال�سيناريو أ�،٢
القت�صادية و إ
إ
وتغي ًا تكنولوجي ًا أ�بط أ� و أ�كرث تنوع ًا مما هو عليه يف خط أ�حداث ب ١و أ� . 1بيد �نأ
القت�صادية ،رّ
كما ي�شهد م�ستويات متو�سطة من التنمية إ
القليمي.
هذا ال�سيناريو َّ
الجتماعية ،فهو يركز على امل�ستويني املحلي و إ
يوجه أ�ي�ض ًا نحو حماية البيئة وحتقيق العدالة إ
وقد اختري �سيناريو تو�ضيحي لكل جمموعة من جمموعات ال�سيناريوهات ال�ستة  A1Bو  A1FIو  A1Tوال�سيناريو أ� ٢و ب 1وب.2
وينبغي �إعتبار كل هذه ال�سيناريوهات �سليمة من دون متييز بع�ضها عن بع�ض.
ال يت�ضمن �سيناريو التقرير اخلا�ص أ�ي مبادرات مناخية �إ�ضافية ،ما يعني أ�نه مل يدرج أ�ي �سيناريو ي أ�خذ على عاتقه �رصاحة تنفيذ
النبعاثات املن�صو�ص عليها يف بروتوكول كيوتو.
الطارية ب�ش أ�ن رّ
تغي املناخ أ�و أ�هداف إ
�إتفاقية أالمم املتحدة إ

النبعاث .بل �أُخذت هذه الفقرة من تقرير التقييم الثالث وخ�ضعت ملوافقة الهيئة امل�سبقة.
 17مل يقم تقرير الفريق العامل أالول بتقييم �سيناريوهات إ
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بتغي املناخ
تقرير حاز على قبول الفريق العامل أالول التابع للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية
رّ
من دون املوافقة عليه بالتف�صيل.
مف�صل ومل حتظ
يعني «القبول» بتقارير الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية رّ
بتغي املناخ خالل دورة الفريق العامل �أو الهيئة �أن الوثيقة مل تكن مو�ضوع نقا�ش ّ
باملوافقة ,لكنها تقدم وجهة نظر �شاملة ومو�ضوعية ومتوازنة حول املو�ضوع.

امللخ�ص الفني
ّ
امل�ؤلفون الرئي�سيون املن�سقون:

�سوزان �سولومون (الواليات املتحدة أالمريكية) ,داهيه كني (ال�صني) ,مارتن مانينغ (الواليات املتحدة أالمريكية ,نيوزيلندا)

امل�ؤلفون الرئي�سيون:

ري�شارد ب� .أللي (الواليات املتحدة أالمريكية) ,تاري برن�سنت (الرنوج) ,ناتانييل ل .بيندوف (�أ�سرتاليا) ,جانلني �شان (ال�صني)� ,أمنات �شيدتاي�سنغ (تايلندا),
جوناثان م .غريغوري (اململكة املتحدة) ,غابرييل ك .هيغريل (الواليات املتحدة أالمريكية� ,أملانيا) ,مارتن هاميان (�أملانيا� ,سوي�رسا) ,برو�س هويت�سن
(جنوب �أفريقيا) ,برايان ج .هو�سكينز (اململكة املتحدة) ,فورتونات جوو�س (�سوي�رسا) ,جان جوزال (فرن�سا) ,فالدميري كات�سوف (رو�سيا)� ,أولريك لومان
(�سوي�رسا) ,تارو مات�سونو (اليابان) ,ماريو مولينا (الواليات املتحدة أالمريكية ,املك�سيك) ,نافيل نيكولز (�أ�سرتاليا) ,جوناثان �أوفربيك (الواليات املتحدة
أالمريكية) ,غرا�سييال راغا (املك�سيك ,أالرجنتني) ,فينكات�شاالم راما�سوامي (الواليات املتحدة أالمريكية) ,جياوين ران (ال�صني) ,ماتيلد رو�ستيكو�شي
أ
(الرجنتني) ,ري�شارد �سومريفيل (الواليات املتحدة أالمريكية) ,توما�س ف� .ستوكر (�سوي�رسا) ,رونالد ج� .ستوفر (الواليات املتحدة أالمريكية) ,بيني واتني
أ
(�أ�سرتاليا) ,ري�شارد � .وود (اململكة املتحدة) ,دايقيد رات (نيوزيلندا).

امل�ؤلفون امل�شاركون:

ج� .أربال�سرت (الواليات املتحدة أالمريكية� ,أ�سرتاليا) ,ج .برا�سور (الواليات املتحدة أالمريكية� ,أملانيا),ج.ه .كري�ستن�سن (الدامنارك) ,ك.ل .دامنان
(كندا),د.و .فاهيه (الواليات املتحدة أالمريكية) ,ب .فور�سرت (اململكة املتحدة) ,ج .هايوود (اململكة املتحدة)� ,إ .جان�سن (الرنوج) ,ب.د .جون�س (اململكة
املتحدة) ,ر .نوتي (�سوي�رسا) ,ه .لوترو (فرن�سا) ,ب .المكي (�أملانيا) ,ج .ميل (الواليات املتحدة أالمريكية) ,د .راندال (الواليات املتحدة أالمريكية),
د�.أ� .ستون (اململكة املتحدة ,كندا) ,ك�.إ .ترانبريث (الواليات املتحدة أالمريكية) ,ج .ويلرباند (�أملانيا) ,ف .زويار (كندا).

املحررون املراجعون:

كان�رسي بونرباغوب (تايلندا) ,فيليبو جيورجي (�إيطاليا) ,بوبو باتيه جالو (غامبيا).

يجب ذكر هذا التقرير على ال�شكل التايل:

�سولومون� ,س .د .كني ,م .مانينغ ,ر.ب� .أللي ,ت .برن�سنت ,ن.ل .بيندوف ,ج� .شان� ,أ� .شيدتاي�سنغ ,ج.م .غريغوري ,غ.ك .هيغريل ,م .هاميان ,ب .هويت�سن,
ب.ج .هو�سكينز ,ف .جوو�س ,ج .جوزال ,ف .كات�سوف� ,أ .لومان ,ت .مات�سونو ,م .مولينا ,ن .نيكولز ,ج� .أوفربيك ,غ .راغا ,ف .راما�سوامي ,ج .ران ,م.
التغي املناخي يف العام  :2007أال�سا�س العلمي.
رو�ستيكو�شي ,ر� .سومريفيل ,ت .ف� .ستوكر ,ب .واتني ,ر� .أ .وود ,د .راتّ : 200 ,
امللخ�ص الفني .يف :رّ
ة
املعني
م�ساهمة الفريق العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية
بتغي املناخ [�سولومون� ,س .د .كني ,م .مانينغ,ج� .شان ,م .ماركي,
ّ
رّ
أ
ك.ب� .أفرييت ,م.تينيور ,ه.ل .ميلر (حمررون)] .مطبعة جامعة كامربيدج ،كامربيدج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،الواليات املتحدة المريكية.

ّ
امللخ�ص الفني

التغي املناخي وعزوه
امللخ�ص الفني  :4تفهم
ّ
رّ

املحتويات
امللخ�ص الفني  :1املقدمة
ّ
التغيات يف امل�ؤثرات الب�رشية
امللخ�ص الفني :2
ّ
رّ
تغي املناخ
والطبيعية يف رّ

الطار :1معاجلة �أوجه عدم اليقني يف تقييم الفريق
إ
العامل أالول
		

امللخّ �ص الفني  :2.1غازات الدفيئة
امللخّ �ص الفني  :2.2أالهباء
امللخّ �ص الفني  :2.3دخان الطائرات وال�سحب البي�ضاء الذوابات
و�إ�ستخدام أالرا�ضي وت أ�ثريات أ�خرى
امللخّ �ص الفني  :2.4الت أ�ثري ا إل�شعاعي الناجت من الن�شاط ال�شم�سي
والثورات الربكانية
امللخّ �ص الفني �	:2.5إجمايل الت أ�ثري ا إل�شعاعي ال�صايف� ,إحتماالت
ا إلحرتار العاملي و أ�مناط الت أ�ثري
امللخّ �ص الفني  :2.5الدورة الهيدرولوجية

التغي يف املناخ
امللخ�ص الفني  :3م�شاهدات
ّ
رّ

اّ
ال�سجلت ا آللية
امللخّ �ص الفني  :3.1التغيرّ ات يف الغالف اجلوي:
اّ
ال�سجلت ا آللية
امللخّ �ص الفني  :3.2تغيرّ ات يف الغالف اجلليدي:
دينامية ال�صفائح اجلليدية وا�ستقرارها
الطار :3
إ
ّ

اّ
ال�سجلت ا آللية
امللخّ �ص الفني  :3.3تغيرّ ات يف املحيط:
الطار  :4م�ستوى البحر
إ

امللخّ �ص الفني  :3.4التنا�سق يف امل�شاهدات
الطار  :5ظاهرة مناخية متطرفة
إ

امللخّ �ص الفني  :3.5وجهة النظر يف مناخ الع�صور القدمية
الطار  :5الت أ�ثري املداري
إ

امللخّ �ص الفني  :4.1تطور عزو تغيرّ درجات احلرارة العاملية يف
فرتة �إ�ستعمال املقايي�س :الغالف اجلوي
واملحيطات واجلليد
الطار  :7تقييم مناذج الدوران العام للغالف
إ
			 اجلوي  -املحيطات

امللخّ �ص الفني  :4.2عزو التغيرّ ات الزمنية واملكانية جلهة درجات
احلرارة
امللخّ �ص الفني  :4.3عزو التغيرّ ات يف الدوران واملطار وغريهما من
املتقلبات املناخية
امللخّ �ص الفني  :4.4درا�سات مناخ ع�رص ما قبل التاريخ للعزو
امللخّ �ص الفني � :4.5إ�ستجابة املناخ للت أ�ثري ا إل�شعاعي

التغيات 		
امللخ�ص الفني  :5إال�سقاطات حول
ّ
رّ
امل�ستقبلية يف املناخ
الطار  :8هرمية النماذج املناخية يف العامل
إ

امللخّ �ص الفني  :5.1فهم تغيرّ املناخ على املدى القريب
التغي املناخي امللتزم
إ
الطار  :9رّ

امللخّ �ص الفني :5.2التنب�ؤات الوا�سعة النطاق يف القرن احلادي
والع�رشين
امللخّ �ص الفني  :5.3التنب�ؤات ا إلقليمية النطاق
النخفا�ض النطاقي
الطار :10إ
إ

امللخّ �ص الفني  :5.4ا إلقرتان بني تغيرّ املناخ والتغيرّ ات
يف الدورات الكيميائية أالر�ضية احليوية
امللخّ �ص الفني  :5.5تداعيات العمليات املناخية ونطاقاتها
الزمنية بالن�سبة �إىل التنب�ؤات الطويلة املدى

امللخ�ص الفني  :6إالكت�شافات الكربى و�أهم ال�شكوك
ّ
امللخّ �ص الفني  :6.1تغيرّ يف العنا�رص الدافعة الب�رشية والطبيعية
اخلا�صة باملناخ
امللخّ �ص الفني  :6.2مراقبة التغيرّ ات املناخية
امللخّ �ص الفني  :6.3فهم تغيرّ املناخ وعزوه
امللخّ �ص الفني  :6.4التنب�ؤات اخلا�صة بالتغيرّ ات امل�ستقبلية
يف املناخ

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :1املقدمة
ّ
خالل ال�سنوات ال�ست التي تلت �صدور تقرير التقييم الثالث عن
الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية بتغيرّ املناخ ,أ�حرز تقدم جدي يف جمال
فهم التغيرّ املناخي املا�ضي واحلايل وتوقع التغيرّ ات يف امل�ستقبل .حتقق
هذا التقدم بف�ضل كميات البيانات اجلديدة الكبرية ,وحتليلها بدقة
أ�كرب ,وحت�سني فهم العمليات الفيزيائية يف النماذج املناخية وحماكاتها,
وا�ستك�شاف أ�و�سع ملجموعات أ�وجه عدم اليقني يف نتائج النماذج .تت�ضح

الثقة املتزايدة بعلم املناخ امل�ستندة �إىل هذا التقدم يف م�ساهمة الفريق
العامل أالول يف تقرير التقييم الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية
الدولية املعن ّية بتغيرّ املناخ.
يقدم هذا التقرير معلومات جديدة وهامة تفيد ال�سيا�سات يف الفهم
العلمي للتغيرّ املناخي ,لكن النظام املناخي املعقّد والتفاعالت العديدة
التي حتدده حت ّد من قدرتنا على فهم م�سار مناخ أالر�ض يف امل�ستقبل
ب�شكل كامل .مل يكتمل حتى اليوم الفهم الفيزيائي لعدة عنا�رص يف النظام
املناخي ودورها يف التغيرّ املناخي .من بني نقاط عدم اليقني الهامة :أ�وجه
دور ال�سحاب ,والغالف اجلليدي ,واملحيطات ,و�إ�ستخدام أالرا�ضي
والعالقات ما بني املناخ والدورات ا إلحيائية اجليولوجية الكيميائية .ما
زالت ميادين العلم الواردة يف هذا التقرير ت�شهد تق ّدم ًا �رسيع ًا ,وال بد
من ا إلعرتاف ب أ�ن التقييم احلايل يعك�س فهم ًا علمي ًا يعتمد على كتابات
الزمالء املراجعة واملتوفرة يف منت�صف العام .2006
يحتوي امللخّ �ص لوا�ضعي ال�سيا�سات ا إل�ستنتاجات أال�سا�سية
لتقييم الفريق العامل أالول التابع للهيئة احلكومية الدولية املعن ّية بتغيرّ
املناخ .يقدم امللخّ �ص الفني هذا نظرة أ�كرث تف�صيلية على أال�سا�س العلمي
لهذه ا إل�ستنتاجات ,ويوفر خريطة طريق لف�صول التقرير .يركز على
ا إل�ستنتاجات أال�سا�سية ,ويلقي ال�ضوء على امل�ستجدات الطارئة منذ
تقرير التقييم الثالث .يتوزّع امللخّ �ص الفني على أالق�سام التالية:
• الق�سم الثاين :نظرة �إىل الفهم العلمي احلايل للعوامل الطبيعية
والعوامل الب�رشية املن� أش� امل�ؤثرة على تغيرّ املناخ.
• الق�سم الثالث :نظرة �إىل التغيرّ ات امللحوظة يف النظام املناخي (ومن
�ضمنها الغالف اجلوي ,واملحيطات ,والغالف اجلليدي) وعالقاتها
بالعمليات الفيزيائية.
• الق�سم الرابع :نظرة �إىل تف�سريات التغيرّ ات املناخية امللحوظة بنا ًء
على مناذج املناخات والفهم الفيزيائي ,والنظر �إىل أ�ي مدى ميكن

عزو تغيرّ املناخ �إىل أ��سباب حمددة ,و�إجراء تقييم جديد لت أ�ثر املناخ
ب�إزدياد غازات الدفيئة.
• الق�سم اخلام�س :نظرة �إىل التوقعات بتغيرّ املناخ على املدى املتو�سط
والطويل ومن بينها نطاقات ا إل�ستجابات الزمنية يف الت أ�ثري
ومعلومات �إحتمالية على توقعات تغيرّ املناخ يف امل�ستقبل.
• الق�سم ال�ساد�س :ملخّ �ص ألكرث ا إل�ستنتاجات ثبات ًا جلهة عدم اليقني
أال�سا�سية يف الفهم احلايل لعلم تغيرّ املناخ الفيزيائي.
يتبع كل فقرة يف النتائج الهامة لتقرير امللخّ �ص الفني مرجع يرد
بني هاللني يفيد بالق�سم املنا�سب من ف�صول التقرير حيث يتوفر تقييم
مف�صل للكتابات العلمية با إل�ضافة �إىل معلومات �إ�ضافية.

التغيات يف امل�ؤثرات
امللخ�ص الفني :2
ّ
رّ
الب�رشية والطبيعية يف
تغي املناخ
رّ
حتدد الطاقة املنبعثة من ال�شم�س وخ�صائ�ص أالر�ض والغالف
اجلوي ,ال �سيما �إنعكا�س الطاقة وامت�صا�صها و�إ�صدارها �ضمن الغالف
اجلوي وعلى �سطح أالر�ض ,مناخ أالر�ض العام .على الرغم من أ�ن
التغيرّ ات يف الطاقة ال�شم�سية الواردة (الناجتة عن تغيرّ ات يف دوران
أالر�ض حول ال�شم�س مث ًال) ت�ؤثر حتم ًا على ر�صيد أالر�ض من الطاقة,
تعترب خ�صائ�ص الغالف اجلوي و�سطح أالر�ض هامة أ�ي�ض ًا ,وقد تت أ�ثر
با إل�ستجابات املناخية .لقد ات�ضحت أ�همية ا إل�ستجابات املناخية نظر ًا
�سجلت يف عينات اجلليد أال�سطوانية التي
للتغيرّ ات املناخية املا�ضية كما ّ
بلغ عمرها � 650,000سنة.
طر أ�ت التغيرّ ات على عدة أ�وجه من الغالف اجلوي و�سطح أالر�ض
ب�شكل ي�ؤدي �إىل تغيرّ ر�صيد أالر�ض من الطاقة وبالتايل �إىل تغيرّ املناخ.
من بني هذه التغيرّ ات� :إزدياد يف تركيزات غازات الدفيئة التي تزيد أ�و ًال
من �إمت�صا�ص الغالف اجلوي ل إل�شعاعات املنبعثة من أالر�ض ,و�إزدياد
أالهباء اجلوية (اجلزئيات الدقيقة التي يحملها الهواء أ�و القطريات)
التي تعك�س �إ�شعاعات ال�شم�س الواردة ومتت�صها وتغيرّ خ�صائ�ص
ال�سحاب ا إل�شعاعية .ت�ؤدي هذه التغيرّ ات �إىل الت أ�ثري ا إل�شعاعي يف النظام
املناخي .1ميكن أ�ن تختلف عوامل الت أ�ثري عن بع�ضها البع�ض جلهة
وط أ�تها ,واخل�صائ�ص الزمنية واملكانية .ت�ساهم الت أ�ثريات ا إليجابية

ال�شعاعي» هو قيا�س لقدرة العامل على الت أ�ثري يف ميزان الطاقة الواردة وال�صادرة �ضمن نظام الغالف اجلوي وهو م� أ
مرجحة.
� 1إن «الت أ�ثري إ
ؤ�رشلهمية العامل ك آ�لية تغيري مناخية ّ
التغيات املرتبطة بخلفية ما قبل الثورة
اليجابية تزيد من دفء �سطح أالر�ض فيما تخف�ضه الت أ�ثريات ال�سلبية .يف هذا التقرير ,ت�شري �أرقام الت أ�ثري إ
�إن الت أ�ثريات إ
ال�شعاعي �إىل رّ
ال�صناعية يف العام  ,1750ووحدة قيا�سها هي واط يف املرت املربع ,و�إذا مل ُيذكر خالف ذلك ،فهي ت�شري �إىل مع ّدل �سنوي عاملي .راجع معجم امل�صطلحات ملزيد من التفا�صيل.
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ّ
امللخ�ص الفني

إالطار  :1معاجلة �أوجه عدم اليقني يف تقييم الفريق العامل أالول
بتغي املناخ ب أ�همية معاجلة �أوجه عدم اليقني ب�شكل مت�سق و�شفاف ,يف �إعداد تقييمها حول
تعرتف الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية رّ
أ
املكر�س ملعاجلة �وجه عدم اليقني ر�سمي ًا يف التقارير ال�سابقة .بهدف تعزيز التنا�سق يف
النتباه املتزايد
تغي املناخ .يتناول الق�سم  1.6إ
رّ
ّ
املعاجلة العامة ألوجه عدم اليقني بني الفرق العاملة الثالثة ,طلب من ك ّتاب تقرير التقييم الرابع �إ ّتباع جمموعة مقت�ضبة من املذكرات
الطار طريقة تطبيق هذه التوجيهات �ضمن الفريق العامل
يلخ�ص هذا إ
التوجيهية حول حتديد �أوجه عدم اليقني يف �إطار التقييم وو�صفهاّ .2
أالول ويغطي بع�ض ًا من �أوجه معاجلة عدم اليقني املرتبطة باملادة اخلا�ضعة للتقييم هنا.
ميكن تق�سيم �أوجه عدم اليقني �إىل �أ�شكال عديدة وخمتلفة وفق ًا مل�صادرها� .إن النوعني أالوليني هما «عدم اليقني املرتبط أ
بالرقام»
و«عدم اليقني الهيكلي» .يت أ�تى عدم اليقني املرتبط أ
معينة ,عندما تكون البيانات غري
بالرقام من التحديد غري املكتمل ألرقام �أو نتائج ّ
دقيقة مث ًال �أو ال متثل ب�شكل كامل احلدث املتناول .يت أ�تى عدم اليقني الهيكلي من فهم غري مكتمل للعمليات التي تتحكم ببع�ض أالرقام �أو
الطار املفهومي �أو النموذج امل�ستخدم يف التحليل جميع العمليات �أو العالقات املالئمة .يق ّدر عدم اليقني املرتبط
النتائج ,عندما ال يت�ضمن إ
أ
بالرقام عاد ًة من خالل �إ�ستخدام تقنيات �إح�صائية ويعبرّ عنه على �شكل �إحتماالت .يو�صف عدم اليقني الهيكلي عاد ًة من خالل �إعطاء
الك ّتاب حكمهم اجلماعي يف ثقتهم ب�صواب النتيجة .يف احلالتني ,يق�ضي تقدير عدم اليقني بو�صف حدود املعرفة ولذلك يت�ضمن حكم خبري
حول حالة املعرفة .ين� أش� نوع خمتلف من عدم اليقني يف النظم التي تكون فو�ضوية �أو غري حمدودة بطبيعتها ما يح ّد �أي�ض ًا من �إمكانيتنا
التغي املناخي.
يف تو ّقع جميع �أوجه رّ
أ
أ
أ
تلج أ� الكتابات العلمية يف مو�ضوع التقييم �إىل جمموعة من الطرق العامة من �جل تق�سيم �وجه عدم اليقني �إىل فئات .ت ّت�سم �وجه
ال�ضافية ,على خالف �أوجه عدم اليقني املرتبطة أ
عدم اليقني املرتبطة أ
«بالخطاء
العتباطية» بالرتاجع مع تراكم القيا�سات إ
«بالخطاء إ
التحيز غري املق�صود الوارد يف م�سائل
النظامية» .يف جمال معاجلة البيانات املناخية� ,أويل �إهتمام فائق للتعرف �إىل أالخطاء النظامية �أو
ّ
�أخذ عينات البيانات ومنهجيات حتليل البيانات ودجمها .كما مت تطوير منهجيات �إح�صائية متخ�ص�صة تعتمد على التحليل الكمي لر�صد
تلخ�ص هذه يف الف�صول املنا�سبة.
التغي املناخي وحتديده ولو�ضع توقعات �إحتمالية حول معايري املناخ يف امل�ستقبلّ .
رّ
متيز التوجيهات حول �أوجه عدم اليقني يف تقرير التقييم الرابع للمرة أالوىل وبحذر ،بني م�ستويات الثقة يف الفهم العلمي و�إحتماالت
ّ
النتائج املحددة .هذا ما يخول امل�ؤلفني التعبري عن ثقة عالية ب أ�ن �إحتماالت ح�صول حدث ما �ضئيلة جداً (رمي الرند واحل�صول على
بال�ضافة �إىل ثقة عالية ب إ�حتمال ح�صول �أو عدم ح�صول احلدث بن�سب مت�ساوية (عند رمي قطعة
الرقم �ستة يف رميتني على �سبيل املثال) إ
الحتمال مثلما يتم �إ�ستخدامهما هنا هما مفهومان منف�صالن لكن غالب ًا ما يتم الربط بينهما يف
نقدية مثالً)� .إن مفهوم الثقة ومفهوم إ
املمار�سة.
�إن امل�صطلحات امل�ستخدمة لتحديد م�ستويات الثقة يف هذا التقرير هي نف�سها تلك الواردة يف مذكرة توجيهات عدم اليقني ال�صادرة عن
بتغي املناخ ,ال �سيما:
الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية رّ
		
درجة الثقة يف ال�صواب
 9فر�ص على أالقل من 10
		
حوايل  8فر�ص من 10
		
حوايل 5فر�ص من 10
حوايل فر�صتني من 10
أ�قل من فر�صة واحدة من 10

م�صطلحات الثقة
ثقة عالية جداً
ثقة عالية
ثقة متو�سطة
ثقة متد ٍّنية
ثقة متد ٍّنية جداً

الهتمام الق�صوى وحيث تكون وجهة نظر تعتمد على املخاطر
مالحظة :ت�ستخدم «ثقة متد ٍّنية» و«ثقة متد ٍّنية جداً» فقط يف جماالت إ
مربرة.
ي�ستخدم الف�صل الثاين من هذا التقرير م�صطلح ًا هو «م�ستوى الفهم العلمي» عند و�صف �أوجه عدم اليقني يف م�ساهمات خمتلفة يف
ال�شعاعي .ت�ستخدم هذه امل�صطلحات للتنا�سق مع تقرير التقييم الثالث ,وتعتمد القاعدة التي انطلق منها امل�ؤلفني يف حتديد
الت أ�ثري إ
معينة من الفهم العلمي على جمموعة من املقاربات تتوافق مع مذكرة التوجيهات حول عدم اليقني كما ورد بالتف�صيل يف الق�سم
م�ستويات ّ
 2.9.2واجلدول 2.11

بتغي املناخ كوثيقة �إ�ضافية مع هذا التقرير.
 2تتوفر مذكرة التوجيهات حول �أوجه عدم اليقني لدى الهيئة احلكومية الدولية
ّ
املعنية رّ
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الحتمال هي:
امل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذا التقرير من �أجل حتديد �أرجحية ح�صول حدث �أو نتيجة جلهة تقدير إ
		�أرجحية احلدوث  /النتيجة
م�صطلحات أالرجحية
�إحتمال >%99
		
فرتا�ضيا
ً
م�ؤ كد � إ
�إحتمال >%95
		
فائق أالرجحية
�إحتمال >%90
			
جدا
مرجح ً
ّ
�إحتمال >%66
			
مرجح
ّ
�إحتمال >%50
أ�كرث أ�رجحية منه ا�ستبعاداً
أالرجحية مت�ساوية مع ا إل�ستبعاد �إحتمال من � 33إىل %66
�إحتمال <%33
			
م�ستبعد
�إحتمال <%10
			
م�ستبعد جداً
�إحتمال<%5
		
فائق ا إل�ستبعاد
�إحتمال <%1
مرجح على نحو ا�ستثنائي
غري ّ
ال�ستبعاد» و«�أكرث �أرجحية منه ا�ستبعاداً» كما حددت �أعاله �إىل امل�صطلحات الواردة
�أ�ضيفت امل�صطلحات «فائق أالرجحية» و«فائق إ
يف مذكرة التوجيهات حول عدم اليقني ال�صادرة عن الهيئة احلكومية الدولية
بتغي املناخ وذلك بهدف توفري تقييم �أكرث حتديداً
ّ
املعنية رّ
أ
ال�شعاعي.
للوجه التي تت�ضمن الن�سبة والت أ�ثري إ
أ
أ
أ
أ
تقيم الرقام الواردة يف التقرير ب�ف�ضل التقديرات وتبلغ ن�سبة عدم اليقني درجة ثقة مبقدار �( %90ي �نه هناك
�إذا مل يذكر خالف ذلكّ ,
أ
أ
أ
�إحتمال � %5أن يكون الرقم حتت احلد الدنى من النطاق �و فوق احلد العلى من النطاق) .مالحظة :يف بع�ض احلاالت ,قد ت�شري طبيعة
احلواجز يف رقم ما ,يف �أي معلومات متوفرة� ,إىل توزيع غري متوازن لنطاق عدم اليقني حول التقدير أالف�ضل .يف هذه احلاالت ,يذكر نطاق
عدم اليقني بني مزدوجني بعد �أف�ضل تقدير.

يف �إزدياد متو�سط حرارة �سطح أالر�ض العامة والتـ أ�ثريات ال�سلبية
يف �إنخفا�ضها .يح ّدث هذا الق�سم فهم الت أ�ثريات ا إل�شعاعية الطبيعية
والب�رشية املن� أش�.
�إن �إ�ستجابة املناخ العاملي ا إلجمالية للت أ�ثريات ا إل�شعاعية معقّدة
نظر ًا لعدد من ردود أالفعال ا إليجابية وال�سلبية التي ميكن أ�ن يكون
ت أ�ثريها �شديد ًا على النظام املناخي (انظر املثال ,ق�سم  4.5و .)5.4على
الرغم من أ�ن بخار املياه هو غاز دفيئة قوي ,ف�إن تركيزه يتغيرّ يف الغالف
اجلوي وفق ًا لتغيرّ ات مناخ �سطح أالر�ض وجتدر معاجلة هذه النقطة
على أ�نها مفعول �إ�ستجابة ولي�س ت أ�ثري ًا �إ�شعاعي ًا .يلخّ �ص هذا الق�سم
أ�ي�ض ًا التغيرّ ات يف ر�صيد ال�سطح من الطاقة و�إرتباطاته بدورة املياه.
تذكر أ�ي�ض ًا مالحظات حول ت أ�ثري بع�ض العوامل أ
كالهباء اجلوية على
التهطال.

.2.1

غازات الدفيئة

�إن العامل امل�سيطر يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي يف الع�رص ال�صناعي هو
�إزدياد تركيز خمتلف غازات الدفيئة يف الغالف اجلويُ .ينتَج عدد من

غازات الدفيئة أال�سا�سية طبيعي ًا لكن ا إلزدياد يف تركيزاتها يف الغالف
اجلوي خالل ال�سنوات املئتني واخلم�سني املا�ضية يعود مبعظمه �إىل
الن�شاطات الب�رشية ،فيما تكون غازات الدفيئة أالخرى ناجتة كلي ًا عن
أالن�شطة الب�رشية .يحدد التغيرّ يف تركيز كل غاز دفيئة يف الغالف اجلوي
خالل فرتة وفاعلية الغاز يف �إحداث خلل يف امليزان ا إل�شعاعي ,م�ساهمة
هذا الغاز يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي خالل الفرتة املحددة .تتغيرّ تركيزات
غازات الدفيئة املختلفة يف الغالف اجلوي الواردة يف هذا التقرير ب أ�كرث من
 8درجات وط أ�ة ( )x108وتتغيرّ فاعليتها ا إل�شعاعية ب أ�كرث من  4درجات
وط أ�ة (,)x104ما يعك�س التن ّوع الكبري يف خ�صائ�صها وم�صادرها.
�إن الرتكيز احلايل لغاز دفيئة يف الغالف اجلوي هو النتيجة ال�صافية
لتاريخ �إنبعاثاته املا�ضية وزوالنه من الغالف اجلوي� .إن الغازات
أ
والهباء اجلوية املذكورة هنا هي نتيجة �إنبعاثات أالن�شطة الب�رشية يف
الغالف اجلوي أ�و نتيجة �إنبعاثات أ�نواع الغازات أال�سالف يف الغالف
اجلوي .تزول هذه ا إلنبعاثات بفعل عمليات زوالن كيميائية وفيزيائية.
با�ستثناء ثاين أ�ك�سيد الكربون (  ,)COتزيل هذه العمليات عاد ًة ن�سبة
حمددة من كمية الغاز يف الغالف اجلوي يف كل �سنة ,ويحدد �إنعكا�س
ن�سبة ا إلزالة هذه متو�سط فرتة حياة الغاز .يف بع�ض احلاالت ,قد يتغيرّ
2
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مع ّدل ا إلزالة مع تغيرّ تر ّكز الغاز أ�و خ�صائ�ص الغالف اجلوي (احلرارة
أ�و ظروف اخللفية الكيميائية على �سبيل املثال).
ت�ستقر غازات الدفيئة الطويلة العمر كثاين أ�ك�سيد الكربون ( )CO
وامليثان (  )CHو أ�ك�سيد النيرتوز ( )N Oكيميائي ًا وتبقى يف الغالف
اجلوي لفرتة زمنية ترتاوح بني العقد والقرون أ�و أ�كرث ,فيكون إلنبعاثها
ت أ�ثري طويل أالمد على املناخ .مبا أ�ن عمر هذه الغازات طويل ,فهي متتزج
جيد ًا يف الغالف اجلوي ب�رسعة أ�كرب من �رسعة �إزالتها وميكن تقدير
تركيزاتها العاملية بدقة البيانات يف مواقع قليلة .ما من عمر حمدد لثاين
أ�ك�سيد الكربون �إذ أ�نه يدور ب�إ�ستمرار بني الغالف اجلوي واملحيطات
وحميط أالر�ض احليوي وتت�ضمن �إزالته ال�صافية من الغالف اجلوي
جمموعة من العمليات يف نطاقات زمنية خمتلفة.
�إن الغازات الق�صرية العمر (على غرار ثاين أ�ك�سيد الكربيت
وثاين أ�ك�سيد الكربون) هي غازات متفاعلة كيميائي ًا وتزيلها عاد ًة
عمليات أالك�سدة الطبيعية يف الغالف اجلوي أ�و تزول عن ال�سطح أ�و
يف التهطال ,لذلك تختلف تركيزاتها كثري ًا� .إن أالوزون هو غاز دفيئة
هام يت�شكل ويد ّمر من خالل تفاعالت كيميائية تت�ضمن أ�نواع ًا أ�خرى
2

2

4

�ضمن الغالف اجلوي .يف الرتوبو�سفري ,ي�ؤدي الت أ�ثري الب�رشي على
أالوزون أ�و ًال �إىل تغيرّ يف الغازات أال�سالف التي ت�ؤدي �إىل �إنتاجه ,فيما
يف ال�سرتاتو�سفري ,ي�ؤدي الت أ�ثري الب�رشي أ�و ًال �إىل تغيرّ ات يف مع ّدالت
�إزالة أالوزون ب�سبب املركبات الكربونية الفلورية الكلورية ومواد
أ�خرى م�ستنفِدة أللوزون.
2.1.1

تغيات يف ثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان
رّ
أو�ك�سيد النيرتوز املوجودة يف الغالف اجلوي

تتخطى الرتكيزات احلالية لثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان يف
الغالف اجلوي كثري ًا أ�رقام املرحلة ما قبل الثورة ال�صناعية
التي ُحفظت يف �سجلاّ ت م�ستقاة من باطن اجلليد القطبي حول
تركيبة الغالف اجلوي منذ  650000عاماً .ت�ؤكد براهني عديدة
أ�ن �إزدياد هذه الغازات يف املرحلة ما بعد الثورة ال�صناعية ال
يت أ�تى عن آ�ليات طبيعية (انظر الر�سم  1والر�سم ,2.3{ .)2
 ,6.5–6.3أ
ال�سئلة }7.1
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الر�سم  .1رّ
عاما وت�شري
داخل
املحتب�س
الهواء
يف
النرتوز
ك�سيد
وامليثان و أ�
العينة اجلليدية ومن القيا�سات احلديثة يف الغالف اجلوي .تغطي البيانات ً 650000
ّ
أ
اخلطوط املظللة �إىل املراحل الدافئة احلالية وال�سابقة بني عن�رصين جليديني{ .مت �قلمتها من الر�سم }6.3
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تغيات يف غازات الدفيئة الدفيئة امل�سجلة يف بيانات الع ّينة اجلليدية ويف البيانات احلديثة
رّ

٠

الر�سم  .2الرتكيزات أ
تغي �إجمايل أت�ثريها ا إل�شعاعي خالل الع�رشين
والت�ثري ا إل�شعاعي بفعل أ(�) ثاين أ�ك�سيد الكربون (ب) امليثان (ج) أ�ك�سيد النرتوز (د) ّ
معدل رّ
أ�لف �سنة املا�ضية من �إعادة بناء بيانات اجلليد واحلبيبات من أ�نتاركتيكا وغرينالند (الرموز) وقيا�سات مبا�رشة يف الغالف اجلوي (اخلطوط احلمر ,اللوح �,أ
تغي أ
الت�ثري ا إل�شعاعي
التغي الطبيعي التي أ�عيد بنا�ؤ ها أللعوام ال 650000املا�ضية .مت �إحت�ساب ّ
ب ,ج) .تظهر اخلطوط العري�ضة الرمادية نطاقات رّ
معدل رّ
تقريبا يف املواقع التي ت�شهد
عاما
ً
(اللوح د ,اخلط أال�سود) من �رشائح اخلدة لبيانات الرتكيز .يرتاوح عر�ض نطاق العمر يف البيانات اجلليدية من ً 20
متدنية على غرار Dome
تراكمات ثلجية عالية على غرار اللو دوم  Law Domeأو�نتاركتيكا حتى حوايل � 200سنة يف املواقع التي ت�شهد تراكمات ثلجية
ّ
أ
تغي أ
املن�ش�
الت�ثري ا إل�شعاعي الناجت �إذا ما خففت �إ�شارات ثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان أو�ك�سيد النرتوز الب�رشية
 Cأو�نتاركتيكا يظهر ال�سهم أ� وج يف ّ
معدل رّ
أ
أ
تدن
من
و�ضوحا
على
ال
(د)
اللوح
نتائج
يف
الظاهر
1600
حول
ثري
الت�
يف
للتغي
ال�سلبي
ل
املعد
ينتج
.
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يف ثاين أ�ك�سيد الكربون مبقدار أ
�10جزاء يف املليون يف �سجلاّ ت { .Law Domeر�سم }6.4

�إن �إجمايل الت أ�ثري ا إل�شعاعي ملناخ أ
الر�ض ب�سبب ا إلزدياد يف
تركيزات غازات الدفيئة الطويلة العمر كثاين أ�ك�سيد الكربون ( )CO
املرجح جداً
وامليثان (  )CHو أ�ك�سيد النيرتوز ,ومع ّدل ا إلزدياد ّ
يف �إجمايل الت أ�ثري ب�سبب هذه الغازات منذ العام  1750ال �سابق
لهما خالل أ�كرث من  10000عاماً (انظر ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم .)2
املرجح جداُ أ�ن مع ّدل ا إلزدياد الدائم يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي املندمج
ومن ّ
من غازات الدفيئة الذي بلغ  1+واط للمرت املربع الواحد خالل العقود
أالربعة املا�ضية أ��رسع من أ�ي وقت م�ضى خالل أاللفيتني قبل الثورة
ال�صناعية ب�ست مرات ,وهي املرحلة التي عك�ستها بيانات الع ّينة اجلليدية
أال�سطوانية .بلغ الت أ�ثري ا إل�شعاعي ب�سبب غازات الدفيئة الطويلة العمر
هذه أ�على م�ستوى ثقة من أ�ي عامل ت أ�ثري آ�خر}6.4 ,2.3{ .
2

4

ارتفع تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي من 280
جزء ًا يف املليون قبل الثورة ال�صناعية �إىل  379جزء ًا يف املليون
يف العام  .2005ارتفع تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي
مبقدار 20جزء ًا يف املليون فقط خالل � 8000سنة قبل الثورة ال�صناعية,
املرجح
تغيرّ ت بني العقود والقرون ب أ�قل من  10أ�جزاء يف املليون ومن ّ
أ�ن تكون ناجتة عن العمليات الطبيعية .لكن ،منذ العام  ،1750ارتفع
تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون مبقدار  100جزء يف املليون .أ�ما خالل
ال�سنوات الع�رشة املا�ضية فقد ارتفع تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون (مع ّدل
عقد  1.9 :2005-1995جزء ًا يف املليون يف العام) أ�كرث مما كان عليه منذ
بد أ�ت القيا�سات املبا�رشة امل�ستمرة (1.4 :2005-1960جزء ًا يف املليون
يف العام)}6.5 ,6.4 ,2.3{ .
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�إن ا إلرتفاع يف ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي منذ
الع�صور ما قبل الثورة ال�صناعية م�س�ؤول عن ت أ�ثري �إ�شعاعي بلغ
 0.17 ±1.66+واط للمرت املربع الواحد ,وهي م�ساهمة ت�سيطر
على جميع عوامل الت أ�ثري ا إل�شعاعي أ
الخرى الواردة يف هذا
التقرير .خالل العقد  ,2005-1995أ� ّدى �إرتفاع ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي �إىل �إرتفاع  %20يف ت أ�ثريه ا إل�شعاعي,6.4 ,2.3{ .
}6.5
�إن �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون من �إ�ستخدام الوقود
أ
الحفوري ،ومن ت أ�ثريات التغيري يف �إ�ستخدام أ
الرا�ضي على
الكربون يف النبات والرتبة ،هي امل�صادر أ
الولية إلزدياد ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .منذ العام  ,1750من املقدر
أ�ن حوايل  3/2من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الب�رشية املن� أش�
كانت نتيجة �إحراق الوقود أالحفوري وحوايل  3/1كانت نتيجة
تغيري �إ�ستخدام أالرا�ضي .الن�سبة املتبقية حوايل  %45من ثاين
أ�ك�سيد الكربون هذا يف الغالف اجلوي ,فيما امت�صت املحيطات %30
وامت�ص املحيط احليوي أالر�ضي الن�سبة املتبقية .تتم �إزالة حوايل
ن�صف �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي خالل 30
عام ًا %30 ,خالل ب�ضعة قرون و %20املتبقية تبقى يف الغالف اجلوي

آلالف ال�سنني.
يف العقود أ
الخرية ,ارتفعت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
3
با�ستمرار (انظر الر�سم � .)3إرتفعت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
أالحفورية ال�سنوية ا إلجمالية من مع ّدل  0.4 ± 6.4جيغا طن من
الكربون يف ال�سنة يف الت�سعينيات� 4إىل  0.3 ± 7.2جيغا طن من الكربون
يف ال�سنة بني العامني  2000و .2005بلغت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد
الكربون املرتبطة بتغيري �إ�ستخدام أالرا�ضي خالل الت�سعينيات مع ّدل
� 0.5إىل  2.7جيغا طن من الكربون يف العام ,بتقدير مركزي بلغ 1.6
جيغا طن من الكربون يف العام .يظهر اجلدول  1م�ستويات ثاين أ�ك�سيد
الكربون املقدرة خالل العقود أالخرية ,6.4 ,2.3{ .أ
ال�سئلة }7.1
منذ الثمانينيات ,أ�زالت العمليات الطبيعية إلمت�صا�ص ثاين
أ�ك�سيد الكربون من حميط أ
الر�ض احليوي ( أ�ي الرت�سب يف بالوعة
أ
الر�ض يف اجلدول  )1ومن املحيطات حوايل  %50من ا إلنبعاثات
الب�شرية املن� أش� ( أ�ي �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون أ
الحفورية
وتغيري �إ�ستخدام أ
الرا�ضي يف اجلدول  .)1تت أ�ثر عمليات ا إلزالة
هذه برتكيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي وبالتغيرّ ات
املناخية .كان امت�صا�ص املحيطات وحميط أالر�ض احليوي م�شابه ًا
يف الكم �إال أ�ن امت�صا�ص حميط أالر�ض احليوي كان أ�كرث تغيرّ ًا و أ�كرث
{}7.3

اجلدول � .1إجمايل ر�صيد الكربون .كما هو معروف� ,إن أالرقام ا إليجابية هي تدفقات ثاين أ�ك�سيد الكربون (جيغا طن من الكربون يف العام الواحد) يف
الغالف اجلوي ,ومتثل أالرقام ال�سلبية ا إلمت�صا�ص من الغالف اجلوي .تعتمد �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون أالحفوري للعامني  2004و 2005على
تقديرات �إنتقالية .نظراً لعدد الدرا�سات املتوفرة املحدود حول �صايف التدفقات من أالر�ض نحو الغالف اجلوي وعنا�رصهاُ ,ت َّقدم نطاقات عدم اليقني على
التغيات ما بني ال�سنوات( .انظر الق�سم  )7.3ت�شري � NAإىل عدم توفر البيانات.
�شكل نطاقات ثقة تبلغ  %65وال تت�ضمن رّ
الثمانينيات

الت�سعينيات

2005-2000

ا إلزدياد يف الغالف اجلوي

0.1 ± 3.3

0.1 ± 3.2

0.1 ± 4.1

�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون أالحفوري

0.3 ± 5.4

0.4 ± 6.4

0.3 ± 7.2

�صايف التدفقات من املحيط نحو الغالف اجلوي

0.8 ± 1.8-

0.4 ± 2.2-

0.5 ± 2.2-

�صايف التدفقات من أالر�ض نحو الغالف اجلوي

0.9 ± 0.3-

0.6 ± 1.0-

0.6 ± 0.9-

مق�سم كما يلي
ّ

تدفقات يف تغيرّ �إ�ستخدام أالرا�ضي
بالوعة الرت�سبات أالر�ضية

1.4
)� 0.4إىل (2.3
2.6)� -4.3إىل (-0.9

1.6
)� 0.5إىل (2.7
1.7)� 3.4-إىل (0.2

NA
NA

ال�سمنت .يتنا�سب �إنبعاث  1جيغا طن من الكربون �إىل 3.67
 3تت�ضمن �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون أالحفوري تلك ,الناجتة عن �إنتاج الوقود أالحفوري وتوزيعه وا�ستهالكه و�إنتاج إ
 Gtمن ثاين �أك�سيد الكربون.
ولجمايل ر�صيد دورة الكربون ,على �أنها تبلغ نطاقات .%65
نبعاثات
ل
اليقني
عدم
نطاقات
 4وفق ًا للق�سم  ,7.3تعطى
التغي يف �إ�ستخدام أالرا�ضي ,إ
إ
رّ
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�إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون و�إزديادها
ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ )ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ(

٣٫٥

٣٫٠
٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠

١٩٧٠

١٩٦٠

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

ﺍﻟﻌﺎﻡ
التغيات ال�سنوية يف متو�سط �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
الر�سم .3
رّ
(اخلطوط العري�ضة الرمادية) ومعدّالتها على مدى � 5سنوات من �شبكتي قيا�س
تدل معدّالت
خمتلفتني (اخلطوط احلمراء وال�سوداء ال�شبيهة بالدرجات)ّ .
اخلم�س �سنوات على �إختالالت ق�صرية أالمد مرتبطة أب�حداث النينيو القوية
يف  ,1972و ,1982و 1987و .1997ي�شري الفرق بني اخلطوط احلمراء
واخلطوط ال�سوداء ُالدنيا �إىل أ�وجه عدم اليقني يف معدّالت اخلم�س �سنوات
وتبلغ  0.15جزءاً يف املليون .تظهر اخلطوط العليا ال�شبيهة بالدرجات
املرجح �إذا ما بقيت جميع �إنبعاثات الوقود أالحفوري يف
ا إلرتفاع ال�سنوي ّ
الغالف اجلوي ومل تكن هناك أ�ي �إنبعاثات أ�خرى{ .الر�سم } 7.4

ن�شاط ًا يف الت�سعينيات منه يف الثمانينيات بحوايل  1جيغا طن من
الكربون يف العام .تظهر امل�شاهدات أ�ن تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون
املذوب يف املحيطات (  )pCOترتفع يف معظم املناطق ,وذلك مع �إرتفاع
ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي لكن مع تغيريات �إقليمية وزمنية
كبرية}7.3 ,5.4{ .
ينتج �إمت�صا�ص الكربون وتخزينه يف حميط أ
الر�ض احليوي
من الفارق ال�صايف بني ا إلمت�صا�ص لنمو النبات ,والتغيرّ ات
يف �إعادة التحريج والتنحية ,وا إلنبعاثات الناجتة عن التنف�س
النباتي ,واحل�صاد و�إزالة الغابات واحلرائق وال�ضرر ب�سبب
التلوث وعوامل خلل أ�خرى ت�ؤثر على الكتلة احليوية والرتبة.
أ� ّثر ا إلرتفاع وا إلنخفا�ض يف وترية احلرائق يف مناطق خمتلفة على �صايف
�إمت�صا�ص الكربون ,ويبدو أ�ن ا إلنبعاثات الناجتة عن حرائق �إزدادت
خالل العقود أالخرية يف املناطق ال�شمالية .تظهر تقديرات �صايف تق ّلبات
ثاين أ�ك�سيد الكربون على ال�سطح امل�ستقاة من درا�سات عك�سية ت�ستخدم
�شبكات من بيانات الغالف اجلوي ،مع ّدالت هامة إلمت�صا�ص أالر�ض
ثاين أ�ك�سيد الكربون يف منطقة خطوط العر�ض الو�سطى يف ن�صف الكرة
2

ال�شمايل ،وتق ّلبات بني أالر�ض والغالف اجلوي �شبه معدومة يف املناطق
املدارية ,ما ي�شري �إىل أ�ن �إزالة الغابات املدارية توازنه تقريب ًا �إعادة
منوها}7.3{ .
تتحكم التغيرّ ات يف تدفق ثاين أ�ك�سيد الكربون بني الغالف
اجلوي وحميط أ
الر�ض احليوي ب�شكل أ��سا�سي بالتغيرّ ات
الق�صرية أ
المد (بني ال�سنوات) يف �إزدياد مع ّدل ثاين أ�ك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي ,مع جزء أ��صغر لكن هام يرتبط بتغيرّ
تدفق املحيطات (انظر ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم  .)3ترتبط التغيرّ ات
يف تق ّلبات حميط أالر�ض احليوي بالتذبذبات املناخية التي ت�ؤثر على
امت�صا�ص ثاين أ�ك�سيد الكربون يف منو النبات وعودته �إىل الغالف
اجلوي من خالل �إنحالل املواد الع�ضوية يف التنف�س النباتي واحلرائق.
�إن التذبذب اجلنوبي/النينيو هو م�صدر أ��سا�سي للتغيرّ بني ال�سنوات
يف مع ّدالت منو ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ,ب�سبب ت أ�ثريه
على التق ّلبات من خالل درجات حرارة �سطح أالر�ض و�سطح املحيطات
والتهطال ون�شوب احلرائق}7.3{ .
ال ميكن قيا�س كمية الت أ�ثريات املبا�شرة إلزدياد ثاين أ�ك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي على امت�صا�ص الكربون يف أ
الر�ض على
نطاق وا�سع يف الوقت احلايل ب�شكل موثوق .ميكن أ�ن حتفز زيادة
وتر�سب املغذيات
تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي
ّ
(ت أ�ثريات التخ�صيب) منو النبات .لكن معظم التجارب والدرا�سات تظهر
أ�ن ردود أ�فعال �شبيهة ال تدوم طوي ًال وترتبط عن قرب بت أ�ثريات أ�خرى
كتوفّر املياه واملغذيات .كما أ�ن التجارب والدرا�سات حول ت أ�ثريات املناخ
(احلرارة والرطوبة) على التنف�س النباتي للنفايات والرتبة غري أ�كيدة.
مالحظة :يتم تناول ت أ�ثري تغيرّ املناخ على �إمت�صا�ص الكربون على حدى
يف الق�سم }7.3{ .5.4
بلغ مع ّدل وفرة امليثان ( 1774 )CH4جزء ًا يف املليار يف العام
 2005أ�ي �ضعف مع ّدل املرحلة ما قبل ال�صناعية .تغيرّ ت تركيزات
امليثان يف الغالف اجلوي ببطء بني  580و 730جزء ًا يف املليار خالل
الع�رشة آ�الف �سنة املا�ضية ،لكنها ارتفعت بحوايل  1000جزء يف املليار
خالل القرنني املا�ضيني ,ما ميثل أ��رسع تغيرّ يف هذا الغاز خالل الثمانني
أ�لف عام املا�ضية .يف أ�واخر ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات ,بلغت
مع ّدالت منو امليثان  %1يف العام كحد أ�ق�صى ,لكنها �إنخف�ضت بحدة
منذ بداية الت�سعينيات و أ��صبحت قريبة من ال�صفر خالل فرتة ال�ست
�سنوات املمتدة من � 1999إىل  .2005تزداد وفرة امليثان عندما تتخطى
ا إلنبعاثات كمية ا إلزالة .ي�شري الرتاجع أالخري يف مع ّدالت ا إلزدياد أ�ن
ا إلنبعاثات تتطابق اليوم تقريب ًا مع ا إلزالة ,وهي نتيجة أالك�سدة بفعل
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�شق الهيدروك�سيل ( .)OHمنذ تقرير التقييم الثالث ,وجدت درا�سات
جديدة ا�ستخدمت عن�رصين ا�ست�شفافيني جديدين (ثالثي كلورو ا إليثان
و ) COأ�نه ما من تغيرّ هام على املدى الطويل يف الوفرة العاملية ل�شق
املرجح أ�ن يكون التباط� ؤ يف �إرتفاع
الهيدروك�سيل ( .)OHلذلك ،من ّ
مع ّدل امليثان يف الغالف اجلوي منذ حوايل العام  1993ناجت ًا عن �إقرتاب
الغالف اجلوي من التوازن خالل فرتة �إنبعاثات كاملة �شبه م�ستمرة{ .
 ,7.4 ,2.3أ
ال�سئلة }7.1
�ساهم ا إلزدياد يف تركيزات امليثان يف الغالف اجلوي منذ مرحلة
ما قبل الثورة ال�صناعية يف ت أ�ثري �إ�شعاعي بلغ 0.005 ± 0.48+
واط للمرت املربع الواحد .من بني غازات الدفيئة ,يعترب هذا الت أ�ثري
ثاني ًا بعد ثاين أ�ك�سيد الكربون من ناحية الكم}2.3{ .
نتجت م�ستويات امليثان احلالية يف الغالف اجلوي من
ا إلنبعاثات الب�شرية املن� أش� للميثان وهي تتخطى ا إلنبعاثات
الطبيعية .ميكن حتديد �إجمايل �إنبعاثات امليثان انطالق ًا من الرتكيزات
امللحوظة والتقديرات امل�ستقلة ملع ّدالت ا إلزالة .ال تقا�س ا إلنبعاثات من
م�صادر امليثان الفردية بالدقة ذاتها التي تقا�س بها ا إلنبعاثات ا إلجمالية,
لكنها يف معظمها من أ��صل بيولوجي ,وتت�ضمن ا إلنبعاثات من أالرا�ضي
الرطبة ,واحليوانات املجرتة ,وزراعة أالرز ,و�إحراق الكتلة احليوية,
با إل�ضافة �إىل م�ساهمات أ��صغر من م�صادر �صناعية تت�ضمن ا إلنبعاثات
املرتبطة بالوقود أ
املرجح جداً أ�ن ت�شري معرفة م�صادر
الحفوري .ومن ّ
امليثان هذه ،با إل�ضافة �إىل املجموعة الطبيعية ال�صغرية لرتكيزات امليثان
خالل أالعوام الـ  650000املا�ضية (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم )1
و�إزديادها احلاد منذ العام ( 1750انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم )2
�إىل أ�ن التغيرّ ات امللحوظة على املدى الطويل يف امليثان ناجتة عن ن�شاط
ب�رشي املن� أ
ش�}7.4 ,6.4 ,2.3{ .
بال�ضافة �إىل تباط�ؤ مع ّدل �إزدياد امليثان يف الغالف
إ
أ
تغياً
اجلوي خالل العوام اخلم�سة ع�رش املا�ضية� ,أظهر املع ّدل رّ
هام ًا خالل العام الواحد ,ومل يتوفر تف�سري كامل لذلك .يبدو أ�ن
أ�كرب امل�ساهمات يف التغيرّ خالل العام الواحد بني العامني  1996و2001
هو التغيرّ يف �إنبعاثات أالرا�ضي الرطبة و�إحراق الكتلة احليوية .ت�شري
عدة درا�سات �إىل أ�ن �إنبعاثات امليثان من أالرا�ضي الرطبة ح�سا�س جد ًا
جتاه احلرارة ويت أ�ثر بالتغيرّ ات الهيدرولوجية .ت�شري تقديرات النماذج
املتوفرة جميعها �إىل �إزدياد يف �إنبعاثات أالرا�ضي الرطبة نظر ًا لتغيرّ
املناخ يف امل�ستقبل لكنها تختلف جلهة حجم ت أ�ثري ا إل�ستجابة ا إليجابي
هذا}7.4{ .
بلغ تركيز أ�ك�سيد النيرتوز  319جزء ًا يف املليار يف العام
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 ,2005أ�ي أ�على مبقدار بن�سبة  %18من مع ّدل املرحلة ما قبل
الثورة ال�صناعية� .إزداد أ�ك�سيد النيرتوز خطياً تقريباً مبقدار
 0.8جزء ًا يف املليار يف العام الواحد خالل العقود القليلة
املا�ضية .تظهر بيانات الع ّينة اجلليدية أ�ن تركيز أ�ك�سيد النيرتوز يف
الغالف اجلوي تغيرّ ب أ�قل من  10أ�جزاء يف املليار خالل  11500عام ًا
قبل بداية املرحلة ال�صناعية}7.4 ,6.4 ,2.3{ .
ي�ساهم ا إلزدياد يف أ�ك�سيد النيرتوز منذ املرحلة ما قبل الثورة
ال�صناعية اليوم بت أ�ثري �إ�شعاعي مقداره  0.02 ± 0.16+واط للمرت
املربع الواحد ,وهو ب�شكل أ��سا�سي نتيجة الن�شاطات الب�شرية,
خا�صة الزراعة وتغيرّ �إ�ستخدام أ
الرا�ضي .ت�شري التقديرات احلالية
�إىل أ�ن حوايل  %40من �إجمايل �إنبعاثات أ�ك�سيد النيرتوز ب�رشية املن� أش�,
لكن تقديرات امل�صادر الفردية تبقى غري أ�كيدة}7.4 ,2.3{ .
تغيات يف هالوكربون الغالف اجلوي أو�وزون
 2.1.3رّ
ال�سرتاتو�سفري أو�وزون الرتوبو�سفري وغازات أ�خرى
�إن املركبات الكربونية الفلورية الكلورية ( )CFCواملركبات
الكربونية الفلورية الهيدرولوجية ( )HCFCهي غازات دفيئة من
من� أش� ب�شري بحت ,وت�ستخدم يف جمموعة وا�سعة من التطبيقات.
تراجعت �إنبعاثات هذه الغازات ب�سبب حظرها وفقاً لربوتوكول
مونرتيال ,وترتاجع تركيزات  CFC-11و CFC-113حالياً
نتيجة عمليات ا إلزالة الطبيعية .مددت امل�شاهدات يف عينات اجلليد
احلبيبي القطبي منذ تقرير التقييم الثالث املعلومات املتوفرة حول
الت�سل�سل الزمني لبع�ض غازات الدفيئة هذه .ت�ؤكد العينات اجلليدية
والبيانات يف املوقع أ�ن امل�صادر ال�صناعية هي �سبب ا إلزدياد امللحوظ
يف املركبات الكربونية الفلورية الكلورية واملركبات الكربونية الفلورية
الهيدرولوجية يف الغالف اجلوي}2.3{ .
�ساهمت غازات بروتوكول مونرتيال يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي
املبا�شر مبقدار  0.03 ± 0.32+واط للمرت املربع الواحد يف
 ,2005وما زال غاز  CFC-12عامل الت أ�ثري ا إل�شعاعي الطويل
المد الثالث جلهة أ
أ
الهمية .ت�ساهم هذه الغازات جمتمع ًة بحوايل %12
لجمايل ب�سبب غازات الدفيئة الطويلة العمر}2.3{ .
من الت أ�ثري ا إ
�إن تركيزات الغازات ال�صناعية مع فليور التي يغطيها
بروتوكول كيوتو (مركبات كربونية فلورية هيدروجينة
( ,)HFCsومركبات كربونية فلورية م�شبعة ( )PFCsو�ساد�س
فلوريد الكربيت ( ))SF6متد ٍّنية ن�سبياً لكنها تزداد ب�سرعة .بلغ
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ت أ�ثريها ا إل�شعاعي ا إلجمايل  0.017+واط للمرت املربع يف .2005
{}2.3
�إن أ�وزون الرتوبو�سفري هو غاز دفيئة عمره ق�صري تنتجه
التفاعالت الكيميائية بني أ�نواع أ��سالف يف الغالف اجلوي وبتغيرّ ات
مكانية وزمنية كبرية .لقد أ�دّت القيا�سات املط ّورة وو�ضع النماذج
ال�سالف الكيميائية التي ت�ؤدي �إىل ت�شكّل أ
�إىل تطوير فهم أ
الوزون
يف الرتوبو�سفري ,أ�ي أ�ك�سيد الكربون و أ�كا�سيد النيرتوجني (من
املرجحة الطويلة أ
المد يف الربق)
بينها امل�صادر والتوجهات
ّ
والفورمالديهايد .تنجح النماذج احلالية يف و�صف اخل�صائ�ص أال�سا�سية
لتوزّع أالوزون احلايل يف الرتوبو�سفري وفق ًا للعمليات الكامنة .توفّر
القيا�سات ال�ساتلية والقيا�سات على املوقع اجلديدة قيود ًا عاملية جديدة
لهذه النماذج� .إال أ�ن الثقة �ضئيلة يف �إمكانيتها ن�سخ التغيرّ ات يف أالوزون
املرتبطة بالتغيرّ ات الهامة يف ا إلنبعاثات أ�و املناخ ,ويف حماكاة التوجهات
على املدى الطويل يف تركيزات أ
الوزون خالل القرن الع�رشين}7.4{ .
تق ّدر م�ساهمة أ
الوزون يف الرتوبو�سفري يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي
قد بلغت � +0.25[0.35+إىل  ]0.65+واط للمرت املربع الواحد
مع م�ستوى متو�سط للفهم العلمي .مل تتغيرّ أ�ف�ضل التقديرات لهذا
الت أ�ثري ا إل�شعاعي منذ تقرير التقييم الثالث .ت�شري املالحظات �إىل أ�ن
التوجهات يف أ�وزون الرتوبو�سفري خالل العقود املا�ضية تغيرّ ت جلهة
امل�ؤ�رش والكم يف عدة مواقع ,لكن هناك �إ�شارات بتوجه ت�صاعدي هام
على خطوط العر�ض ا إل�ستوائية� .إزدادت الدرا�سات النموذج للت أ�ثري
ا إل�شعاعي الناجت عن �إزدياد أالوزون يف الرتوبو�سفري منذ املراحل ما
قبل ال�صناعية تعقيد ًا و�شمو ًال باملقارنة مع النماذج امل�ستخدمة يف تقرير
التقييم الثالث}7.4 ,2.3{ .
ترتبط التغيرّ ات يف أ�وزون الرتوبو�سفري بنوعية الهواء وتغيرّ
املناخ .أ�ظهر عدد من الدرا�سات أ�ن تركيزات أالوزون خالل النهار يف
ف�صل ال�صيف ترتبط �إرتباط ًا وثيق ًا باحلرارة .يبدو أ�ن هذا ا إلرتباط
يعك�س م�ساهمات �إنبعاثات الكربون الع�ضوية املتطايرة من ن�شوء
�إحيائي واملرتبطة باحلرارة ،وا إلنحالل احلراري للبريوك�سي أ��سيتيل
نيرتات وهو خمزن ألكا�سيد النيرتوجني ,والعالقة بني احلرارة العالية
والركود ا إلقليمي .كانت الظروف املناخية احلارة والراكدة ب�شكل غري
طبيعي خالل �صيف  1998م�س�ؤولة عن أ�على مع ّدل أ�وزون على �سطح
أالر�ض يف ال�سنة يف �شمال �رشق الواليات املتحدة أالمريكية� .إرتبطت
موجة احلر يف أ�وروبا �صيف  2003مبع ّدل أ�وزون مرتفع �إ�ستثنائي ًا على
لطار }7.4
�سطح أالر�ض{ .ا إ
ت�ؤدي الغازات املذكورة يف بروتوكول مونرتيال �إىل الت أ�ثري

ا إل�شعاعي الناجت عن تدمري أ�وزون ال�سرتاتو�سفري و أ�عيد تقييمه
مبقدار –  0.10 ± 0.05واط للمرت املربع الواحد ،أ�ي أ�قل مما
ورد يف تقرير التقييم الثالث ,مب�ستوى متو�سط من الفهم العلمي.
مل يعد ا إلجتاه �إىل تدمري متزايد ألوزون ال�سرتاتو�سفري �سائد ًا اليوم
كما يف الثمانينيات والت�سعينيات .لكن �إجمايل أ�وزون ال�سرتاتو�سفري ما
زال دون  %4من أ�رقام ما قبل الثمانينيات ومن غري الوا�ضح ما �إذا
بد أ�ت �إعادة ت�شكيل أالوزون� .إ�ضافة �إىل التدمري الكيميائي أ
للوزون,
قد تكون التغيرّ ات الدينامية قد �ساهمت يف تخفي�ض أالوزون يف اخلطوط
العري�ضة املتو�سطة يف الن�صف ال�شمايل من أ
الر�ض}2.3{ .
ت�ساهم �إنبعاثات بخار املياه املبا�شرة الناجتة عن الن�شاطات
الب�شرية م�ساهمة �ضئيلة يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي .لكن ،يزداد مع ّدل
احلرارة العاملية ,فتزداد تركيزات بخار املياه وهذا ما ميثل
�إ�ستجابة أ��سا�سية ,لكن لي�س عام ًال م�ؤثر ًا على التغيرّ املناخي� .إن
�إنبعاث املاء مبا�رشة يف الغالف اجلوي بفعل الن�شاطات الب�رشية املن� أش�,
مرجح لكن ال ي�ش ّكل �إال أ�قل من  %1من
ال �سيما ّ
الري ,هو عامل م�ؤثر ّ
امل�صادر الطبيعية لبخار املياه يف الغالف اجلوي .كما أ�ن �إنبعاث بخار
املياه املبا�رش يف الغالف اجلوي من �إحراق الوقود أالحفوري أ�قل بكثري
لنبعاث الناجت من الن�شاط الزراعي}2.5{ .
من ا إ
بنا ًء على درا�سات مناذج التنقل الكيميائيُ ,ق ّدر الت أ�ثري
ا إل�شعاعي الناجت عن �إزدياد بخار املياه يف ال�سرتاتو�سفري ب�سبب
أ�ك�سدة امليثان  0.05 ± 0.07+واط للمرت املربع الواحد � .إن
م�ستوى الفهم العلمي متد ٍّن �إذ أ�ن م�ساهمة امليثان يف الهيكلية العمودية
املالئمة لتغيرّ بخار املياه قرب الرتوبوبوز غري م�ؤكد .كما ال يزال فهم
أال�سباب الب�رشية أالخرى إلزدياد بخار املياه يف ال�سرتاتو�سفري الذي قد
ي�ساهم يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي غري مكتم ً
ال}2.3{ .

2.2

أالهباء اجلوية

يقا�س اليوم ت أ�ثري الهباء اجلوي ا إل�شعاعي املبا�شر أ�ف�ضل من
ذي قبل ,ما ي�شكّل تقدماً هاماً يف الفهم منذ تقرير التقييم الثالث,
حيث كان لعدة عنا�صر م�ستوى متدنٍّ جد ًا من الفهم العلمي .ميكن
اليوم �إعطاء �إجمايل قيمة الت أ�ثري ا إل�شعاعي املبا�شر أ
للهباء اجلوية
على جميع أ�نواعه للمرة أ
الوىل  0.4 ± 0.5-واط للمرت املربع
الواحد ,مع م�ستوى متو�سطٍّ ٍ -
متدن من الفهم العلمي .لقد حت�سنت
مناذج الغالف اجلوي ,ويحوي العديد منها جميع عنا�رص أالهباء
اجلوية الهامة� .إن ما بني أ�نواع أالهباء اجلوية عدة �إختالفات على
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م�ستوى خ�صائ�صها التي ت�ؤثر على امت�صا�صها ا إل�شعاع أ�و تبديدها
�إياه .لذلك ،ميكن أ�ن يكون ألنواع الهباء اجلوي املختلفة ت أ�ثري تدفئة
أ�و تربيد .ميكن مالحظة أالهباء ال�صناعي الذي يت أ�لف من مزيج من
الكربيتات والكربون الع�ضوي أ
وال�سود والنيرتات والغبار ال�صناعي
فوق عدة مناطق قارية يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية .أ��صبح
اليوم ممكن ًا الت أ�كد من حماكاة مناذج الهباء اجلوي يف العامل بف�ضل
القيا�سات املطورة على املواقع وقيا�سات أالقمار ال�صناعية وتلك املعتمدة
على ال�سطح (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)4ت�سمح هذه التح�سينات
بقيا�س �إجمايل ت أ�ثري أالهباء ا إل�شعاعي املبا�رش للمرة أالوىل ,وهو تق ّدم

هام منذ تقرير التقييم الثالث .يبقى الت أ�ثري ا إل�شعاعي املبا�رش أللنواع
الفردية أ�قل توكيد ًا ومن املقدر من النماذج أ�ن يبلغ  0.2 ± 0.4 -واط
للمرت املربع الواحد للكربيتات 0.05 ± 0.05 - ,واط للمرت املربع
الواحد للكربون الع�ضوي من الوقود أالحفوري0.15 ± 0.2 + ,
واط للمرت املربع الواحد لكربون الوقود أالحفوري أال�سود0.03 + ,
 0.12 ±واط للمرت املربع الواحد إلحراق الكتلة احليوية± 0.1 - ,
 0.1واط للمرت املربع الواحد للنرتات ,و –  0.2 ± 0.1واط للمرت
املربع الواحد للغبار املعدين .ت�ؤكد درا�ستان حديثتان تتناوالن ح�صيلة
ا إلنبعاثات على بيانات الع ّينات اجلليدية وت�شريان �إىل أ�ن �إنبعاثات

�إجمايل العمق الب�رصي أ
للهباء
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٠١

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ

 ٤٥ﺷﻤﺎﻝ

 ٤٥ﺟﻨﻮﺏ
 ٩٠ﺟﻨﻮﺏ
١٨٠

 ٩٠ﺷﺮﻕ

 ٩٠ﻏﺮﺏ

٠
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﻣﻦ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٠١

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ

 ٤٥ﺷﻤﺎﻝ

 ٤٥ﺟﻨﻮﺏ
 ٩٠ﺟﻨﻮﺏ
١٨٠

 ٩٠ﺷﺮﻕ
٠٫١

٠٫٢

 ٩٠ﻏﺮﺏ

٠
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ
٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

أ
املن�ش�) على طول موجة �شبه منظورة حتدده قيا�سات أالقمار
الر�سم  .4أ(�على) �إجمايل العمق الب�رشي أللهباء اجلوية (ب�سبب أالهباء الطبيعية والب�رشية
أ
أ
أ
ال�صناعية من كانون أالول  /يناير �إىل آ�ذار  /مار�س  2001أ
التغيات املو�سمية يف الهباء
و(�دناه) من آ�ب  /أ�غ�سط�س �إىل ت�رشين الول � /كتوبر ,تعبرياً عن رّ
ال�صناعية وتلك الناجتة عن �إحراق الكتلة ا إلحيائية� .إن البيانات م�ستقاة من قيا�سات أالقمار ال�صناعية ,با إل�ضافة �إىل نوعني من القيا�سات من أالر�ض يف
مواقع ظاهرة يف الر�سمني( .انظر الق�سم  2.4.2للتفا�صيل) {الر�سم }2.11
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الكربيتات الب�رشية املن� أش� يف العامل تراجعت بني العامني  1980و2000
و أ�ن التوزيع اجلغرايف لت أ�ثري الكربيتات قد تغيرّ أ�ي�ض ًا}6.6 ,2.4{ .
حدثت تغيرّ ات هامة يف تقديرات الت أ�ثري ا إل�شعاعي املبا�شر
الناجت عن �إحراق الكتلة احليوية ,والنرتات ,و أ�هباء الغبار
املعدين منذ تقرير التقييم الثالث .يف ما يخ�ص أ�هباء اجلوية �إحراق
الكتلة احليوية ,يخ�ضع الت أ�ثري ا إل�شعاعي املبا�رش املق ّدر للمراجعة
بعدما كان �سلبي ًا و أ��صبح اليوم قريب ًا من ال�صفر� ,إذ أ�ن التقدير خا�ضع
لت أ�ثري وجود أالهباء اجلوية فوق ال�سحاب .للمرة أالوىل ,يعطى الت أ�ثري
ا إل�شعاعي الناجت عن أ�هباء النيرتات .يف ما يخ�ص الغبار املعدين� ,إنخف�ض
نطاق الت أ�ثري ا إل�شعاعي املبا�رش ب�سبب تخفي�ض يف تقدير الن�سبة الب�رشية
املن� أ
ش�}2.4{ .
ت�ؤدي ت أ�ثريات الهباء اجلوي الب�رشي املن� أش� على �سحاب املاء �إىل
ت أ�ثري بيا�ض ال�سحاب غري املبا�رش (الذي ُ�س ّمي بالت أ�ثري غري املبا�رش أالول
يف تقرير التقييم الثالث) ,وللمرة أالوىل أُ�عطي أ�ف�ضل تقدير وهو0.7-
[من � 0.3-إىل  ]1.8-واط للمرت املربع الواحد� .إزداد عدد التقديرات
النموذجية العاملية لت أ�ثري البيا�ض يف �سحاب املاء ال�سائل ب�شكل كبري
منذ تقرير التقييم الثالث ,ومت تقييم التقديرات بدقة أ�كرب .يت أ�تى تقدير
الت أ�ثري ا إل�شعاعي هذا من عدة درا�سات منوذجية تت�ضمن عدد ًا أ�كرب من
أ�نواع الهباء وت�صف عمليات التفاعل ما بني الهباء وال�سحاب بتفا�صيل
أ�كرث� .إن الدرا�سات النموذجية التي تت�ضمن أ�نواع هباء اجلوي �إ�ضافية
أ�و التي تق ّيدها م�شاهدات أالقمار ال�صناعية جتد ت أ�ثري بيا�ض ال�سحاب
أ��ضعف ن�سبي ًا .على الرغم من التطورات والتق ّدم منذ تقرير التقييم
الثالث وا إلنخفا�ض يف �إنت�شار تقدير الت أ�ثري ا إل�شعاعي ,تبقى عدة أ�وجه
عدم يقني كبرية يف قيا�سات العينات وو�ضع مناذجها ,ما ي�ؤدي �إىل
م�ستوى متد ٍّن من الفهم العلمي ,وهو تق ّدم بعدما كان امل�ستوى متد ٍّن
جد ًا يف تقرير التقييم الثالث}9.2 ,7.5 ,2.4{ .
من الت أ�ثريات أ
الخرى للهباء اجلوي ،ت أ�ثري عمر ال�سحاب
وت أ�ثري �شبه مبا�شر وتفاعالت ما بني الهباء اجلوي وال�سحب
اجلليدية .تعترب هذه جزء ًا من �إ�ستجابة املناخ ولي�س ت أ�ثريات
�إ�شعاعية}7.5 ,2.4{ .

2.3

دخان الطائرات وال�سحب البي�ضاء الذوابات
و�إ�ستخدام أالرا�ضي وت أ�ثريات �أخرى

ت�ساهم خطوط الدخان أ
البي�ض امل�ستمرة الناجتة عن الطريان
بت أ�ثري �إ�شعاعي �ضئيل يبلغ [� 0.003+ 0.01 +إىل  ]0.03+واط

يف املرت املربع مع م�ستوى ٍّ
متدن من الفهم العلمي� .إن هذا التقدير
أ�دنى من التقدير الوارد يف تقرير التقييم الثالث .ينتج هذا الفرق عن
م�شاهدات جديدة لغطاء الدخان أالبي�ض وتقديرات حمدودة للعمق
الب�رصي للدخان .ال تتوفر تقديرات أ�ف�ضل ل�صايف الت أ�ثري من الدخان
املنت�رش .تبقى آ�ثاره على ال�سحاب أالبي�ض الذوابة و�إجمايل ت أ�ثري هباء
الطريان على ال�سحاب يف اخللفية غري معروفة}2.6{ .
لقد أ�دّت التغيرّ ات الب�شرية يف غطاء الياب�سة �إىل زيادة �إجمايل
الهباء اجلوي على �سطح أ
الر�ض ,ما أ�دّى �إىل ت أ�ثري �إ�شعاعي بلغ
 0.2 ± 0.2وط يف املرت املربع الواحد ,وهو الرقم ذاته الذي ورديف تقرير التقييم الثالث ,مع مع ّدل متو�سطٍّ -
متدن من الفهم العلمي.
ت�ؤدي أ�هباء الكربون أال�سود على الثلج �إىل �إخفا�ض بيا�ض ال�سطح
ومن املق ّدر أ�نها ت�ؤدي �إىل ت أ�ثري �إ�شعاعي مبقدار  0.1 ± 0.1+واط
يف املرت املربع الواحد ,مع م�ستوى متد ٍّن من الفهم العلمي .منذ تقرير
التقييم الثالث ,و�ضعت عدة تقديرات حول الت أ�ثري الناجم عن �إ�ستخدام
أالرا�ضي ,بوا�سطة تقنيات أ�ف�ضل نوعية ،و�إق�صاء ا إل�ستجابات يف
التقييم ودمج حت�سيني للم�شاهدات على النطاق الوا�سع .من بني أ�وجه
عدم اليقني يف التقديرات ،و�ضع اخلرائط وحتديد خ�صائ�ص النبات
يف ع�رصنا احلايل ويف املا�ضي ,وو�ضع معايري عمليات �إ�شعاع ال�سطح
وحت ّيزها يف متغيرّ ات النماذج املناخية .ي�ؤدي وجود جزئيات الغبار يف
الثلج �إىل تد ٍّن يف بيا�ضها و�إىل ت أ�ثري �إ�شعاعي ,وقد ي�ؤثر على ذوبان الثلج.
تبقى أ�وجه عدم اليقني عديدة جلهة �إنخراط الغبار يف الثلج واخل�صائ�ص
الب�رصية الناجتة عنه}2.5{ .
من املتوقع أ�ن تكون ت أ�ثريات تغيرّ �إ�ستخدام أ
الرا�ضي على
املناخ هاماً حملياً يف بع�ض املناطق ,لكنها تبقى متدن ّية على
امل�ستوى العاملي مقارنة ب�إحرتار غازات الدفيئة .ت�ؤثر التغيرّ ات
فوق �سطح أالر�ض (النبات ,الرتبة ,املياه) الناجتة عن أالن�شطة الب�رشية
على املناخ املحلي من خالل التغيرّ ات يف ا إل�شعاع ,ويف ال�سحاب وخ�شونة
ال�سطح ودرجات حرارة ال�سطح .كما ميكن أ�ن يكون للتغيرّ ات يف الغطاء
النباتي أ�ثر ًا هام ًا على طاقة ال�سطح وتوازن املياه على النطاق ا إلقليمي.
ت�شمل هذه الت أ�ثريات العمليات غري ا إل�شعاعية ( أ�ي أ�نه ال ميكن قيا�سها
بالت أ�ثري ا إل�شعاعي) ولها م�ستوى متد ٍّن جد ًا من الفهم العلمي,2.5{ .
لطار }11.4
 ,9.3 ,7.2ا إ
ميكن أ�ن يكون �إنبعاث احلرارة عن �إنتاج الطاقة الب�شري
املن� أش� هاماً فوق املناطق احل�ضرية لكنه ال يعترب هاماً على
امل�ستوى العاملي}2.5{ .
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2.4

الت أ�ثري إال�شعاعي الناجت عن الن�شاط ال�شم�سي
والثورات الربكانية

تغطي املراقبة امل�ستمرة إلجمايل ا إل�شعاع ال�شم�سي أ
العوام
الـ  28املا�ضية .تظهر البيانات دورة �إ�شعاع ثابتة تدوم � 11سنة
وتتغيرّ مبع ّدل  %0.08من أ�دنى الدورة ال�شم�سية �إىل أ�ق�صاها ,مع
غياب �إجتاه هام على املدى الطويل .لقد قا�ست البيانات اجلديدة بدقة
أ�كرب التغيرّ ات يف تق ّلبات ا إل�شعاعات ال�شم�سية على نطاق وا�سع من طول
املوجات املرتبطة بالن�شاط ال�شم�سي املتغيرّ  .و�ساهمت أ�ي�ض ًا املعايري
املح�سنة التي ت�ستخدم قيا�سات متداخلة عالية النوعية يف حت�سني الفهم.
َّ
ي�شري الفهم احلايل لفيزياء ال�شم�س وم�صادر تغيرّ ا إل�شعاع املعروفة �إىل
م�ستويات �إ�شعاع قابلة للمقارنة خالل الدورتني ال�شم�سيتني املا�ضيتني,
ومن بينها م�ستويات ُدنيا� .إن ال�سبب أالول املعروف لتغيرّ ا إل�شعاع
احلديث هو وجود بقع �شم�سية (ميزات م�ضغوطة وداكنة حيث يدمر
ا إل�شعاع حملي ًا) و �صياخد ال�شم�س (ميزات عري�ضة وفاحتة حيث
ل�شعاع حملي ًا) على القر�ص ال�شم�سي}2.7{ .
يتعزز ا إ
بلغ الت أ�ثري ا إل�شعاعي املبا�شر الناجت عن التغيرّ يف الواردات
ال�شم�سية منذ العام � 0.06+[0.12+ ,1750إىل  ]0.3+واط للمرت
املربع الواحد ,أ�ي أ�قل من ن�صف التقدير الوارد يف تقرير التقييم
الثالث ,مع م�ستوى متدنٍّ من الفهم العلمي .يعود هذا الرتاجع يف
تقدير الت أ�ثري ا إل�شعاعي �إىل �إعادة تقييم التغيرّ الطويل أالمد يف ا إل�شعاع
ال�شم�سي منذ العام  )the Maunder Minimum( 1610بنا ًء على:
�إعادة بناء جديدة ت�ستخدم منوذج تغيرّ ات يف التق ّلبات املغناطي�سية
ال�شم�سية ال يت�ضمن اجلهات الوكيلة ال�ساتلية أ�و اجليومغنطي�سية أ�و
حم�سن للتغيرّ ات ال�شم�سية احلديثة وعالقتها
املولودة يف الفلك ،فهم ّ
بالعمليات الفيزيائية ،و�إعادة تقييم تغيرّ ات النجوم ال�شبيهة بال�شم�س.
ي�ؤدي هذا �إىل �إرتفاع يف م�ستوى الفهم العلمي من «متد ٍّن جد ًا» يف تقرير
التقييم الثالث �إىل «متد ٍّن» يف هذا التقييم� ,إذ تبقى نقاط عدم اليقني كثرية
ب�سبب النق�ص يف امل�شاهدات املبا�رشة ،والفهم غري املكتمل آلليات التغيرّ
ال�شم�سي على فرتات زمنية طويلة}6.6 ,2.7{ .
مت ا إلفادة عن ارتباطات واقعية بني أ�يونات ا إل�شعاع الفلكي
ب�سبب ال�شم�س يف الغالف اجلوي ومع ّدل عاملي متدنٍّ من غطاء
ال�سحاب ،لكن الرباهني حول ت أ�ثري �شم�سي نظامي غري مبا�شر ال
تزال غري وا�ضحة .لقد وردت الفكرة القائلة ب أ�ن ا إل�شعاعات الفلكية
املجرية التي حتمل طاقة كافية للو�صول �إىل الرتوبو�سفري قد تغيرّ عدد
النوات يف تركيز ال�سحاب وبالتايل خ�صائ�ص ال�سحاب امليكروفيزيائية
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(عدد القطريان وتركيزها) ,ما ي�ؤدي �إىل تغيرّ ات يف عمليات ال�سحب
م�شابهة بت أ�ثري البيا�ض غري املبا�رش أللهباء يف الرتوبو�سفري ،وبالتايل
ي�ؤدي �إىل ت أ�ثري �شم�سي غري مبا�رش يف املناخ .أ�ظهرت الدرا�سات عالقات
خمتلفة مع ال�سحب يف بع�ض املناطق أ�و من خالل �إ�ستخدام أ�نواع �سحاب
حمدودة أ�و نطاقات زمنية حمدودة ,لكن ال�سل�سلة الزمنية ل إل�شعاعات
الفلكية ال يبدو أ�نها تنا�سب �إجمايل غطاء ال�سحاب بعد العام  1991أ�و
�إجمايل غطاء ال�سحاب املتدين امل�ستوى بعد  .1994تكون �إذ ًا الروابط
بني التغيرّ ات بفعل أال�شعة املجرية الفلكية يف الهباء اجلوي وت�شكيل
ال�سحاب مثرية للجدل با إل�ضافة �إىل ا إلفتقار �إىل آ�لية فيزيائية مربهنة
وم�صداقية عوامل �سببية أ�خرى ت�ؤثر على التغيرّ ات يف غطاء ال�سحاب.
{}2.7
تزيد الثورات الربكانية املتفجرة كثري ًا تركيز الهباء اجلوي
الكربيتي يف ال�سرتاتو�سفري .ميكن �إذ ًا أ�ن ت�ؤدي ثورة واحدة �إىل
تربيد �إجمايل املناخ العاملي لب�ضعة �سنوات .تخ ّل أالهباء الربكانية
بر�صيد ال�سرتاتو�سفري وبر�صيد ال�سطح/الرتوبو�سفري من الطاقة
ا إل�شعاعية كما تخ ّل باملناخ ب�شكل عابر ,وتت�ضح أ�حداث بركانية ما�ضية
يف م�شاهدات العينات اجلليدية للكربيتات با إل�ضافة �إىل اّ
�سجلت درجة
احلرارة .مل حتدث أ�ي ثورات بركانية متفجرة قادرة على بعث مواد
هامة يف الغالف اجلوي منذ ثورة جبل بيناتوبو يف العام � .1991إال أ�ن
�إحتمال حدوث ثورات بركانية أ�كرب من ثورة جبل بيتانوبو يف العام
 1991تبقى واردة ،وقد ت�ؤدي �إىل ت أ�ثري �إ�شعاعي أ�هم وتربيد على املدى
أ
الطول للنظام املناخي}9.2 ,6.6 ,6.4 ,2.7{ .

�	2.5إجمايل الت أ�ثري إال�شعاعي ال�صايف� ,إحتماالت
إالحرتار العاملي و�أمناط الت أ�ثري
لقد حت�سّ ن فهم إالحرتار الب�رشي املن� أش� وت أ�ثريات التربيد
على املناخ منذ تقرير التقييم الثالث ,ما ي�ؤدي �إىل ثقة عالية
جداً ب أ�ن للن�شاطات الب�رشية منذ العام  1750ت أ�ثرياً �إيجابي ًا
�صافي ًا مبقدار � 0.6+[ 1.6 +إىل  ]2.4+واط يف املرت املربع
الواحد.
املح�سن والقيا�س أالف�ضل آلليات الت أ�ثري منذ تقرير
بف�ضل الفهم َّ
التقييم الثالث ,بات ممكن ًا �إ�ستنتاج ت أ�ثري �إ�شعاعي �صايف ممتزج للمرة
أالوىل .ي�ؤدي مزج أ�رقام العنا�رص اخلا�صة بكل عامل ت أ�ثري و أ�وجه عدم
يقني �إىل توزّع �إحتماالت تقديرات الت أ�ثري ا إل�شعاعي الب�رشية املن� أش�
الوا�ضحة يف الر�سم  ,5وتكون القيمة أالكرث �إحتما ًال أ�كرب بدرجة واحدة

ّ
امللخ�ص الفني

مع ّدل الت أ�ثريات إال�شعاعية العاملية
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ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺎﺋﻲ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮﻱ CH4

ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻫﺎﻟﻮﺟﻴﻨﻲ

ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ

ﺑﻴﺎﺽ ﺳﻄﺤﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﻫﺒﺎﺀ
ﺍﳉﻮﻳﺔ

ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ )(CO2

 ١،٤٩] ١٫٦٦ﺇﻟﻰ [١٫٨٣

ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﻴﺜﺎﻥ )(CH4

ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻘ ﱠﻴﻢ
ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ

 ٠٫٩-] ٠٫٥-ﺇﻟﻰ [٠٫١-

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺎﺽ
ﺍﻟﺴﺤﺐ

 ١٫٨-] ٠٫٧-ﺇﻟﻰ [٠٫٣-

ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺧﻄﻴﺔ

 ٠٫٠٠٣] ٠٫٠١ﺇﻟﻰ [٠٫٠٣

ﻗﺎﺭﻱ

ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ

 ٠٫٠٦] ٠٫١٢ﺇﻟﻰ [٠٫٣٠

ﻋﺎﳌﻲ

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

ﻋﺎﻝ
ٍ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺪﻥ
ﺇﻟﻰ
ٍ
ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

 ٠٫٦] ١٫٦ﺇﻟﻰ [٢٫٤

٢-

١-

١

٠

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮ ّﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ(

٢

توزيع إالحتماالت

ﺏ(

ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﺭ

٠٫٥

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﻨﺸﺄ

 ٪٩٠ﻓﺘﺮﺓ ﺛﻘﺔ

٠
١-

٠

١

٢

٣

٤

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮ ّﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ(
الر�سم ( .5ا) متو�سط أ
الت�ثري ا إل�شعاعي العاملي ونطاقات الثقة التي بلغت  %90يف العام  2005لعدة عوامل آو�ليات ,حتدد أالعمدة �إىل اليمني أ�ف�ضل التقديرات
الت�ثري ا إل�شعاعي) ,ا إلمتداد اجلغرايف املثايل أ
ونطاقات الثقة أ(�رقام أ
للت�ثري (النطاق املكاين) ,وم�ستوى الفهم العلمي ما ي�شري �إىل م�ستوى الثقة العلمي ،كما
أ
ورد يف الق�سم  .2.9مت مزج أالخطاء للميثان أو�ك�سيد النرتوز والهالوكاربون ,كما يظهر �صايف أ
املن�ش� .ال ميكن احل�صول على
الت�ثري ا إل�شعاعي الب�رشي
أ�ف�ضل التقديرات ونطاقات عدم اليقني من خالل �إ�ضافة ال�رشوط الفردية ب�سبب عدم تنا�سق نطاقات عدم اليقني اخلا�صة ببع�ض العوامل ,مت احل�صول على
أالرقام الواردة هنا من تقنية مونت كارلو كما ورد يف الق�سم  .2.9تعترب عوامل أ
متدن جداً من الفهم العلمي .ت�ساهم
الت�ثري غري املذكورة هنا ذات م�ستوى ٍّ
أالهباء الربكانية يف نوع �إ�ضايف من أ
الت�ثري ا إل�شعاعي لكنها غري مذكورة ب�سبب طبيعتها العر�ضية .ال يت�ضمن نطاق دخان الطريان أالبي�ض أت�ثريات
أ
أ
املن�ش� الواردة يف (ا) .يتم �إحت�ساب التوزيع
الكلي من جميع العوامل الب�رشية
العام
�شعاعي
ل
ا
ثري
للت�
حتماالت
ل
ا
إ
الطريان أالخرى على ال�سحاب( .ب) توزيع إ
ّ
بجمع أ�ف�ضل التقديرات أو�وجه عدم اليقني يف كل عن�رص .يزداد �إمتداد التوزيع ب�سبب �رشوط أ
الت�ثري ال�سلبية ,ولها أ�وجه عدم يقني أ�كرث من ال�رشوط ا إليجابية.
{ ,2.9.2 ،2.91الر�سم }2.20
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�إحتمال إالحرتار العاملي للفرتة املحددة
 �سنة500
1
7،6
153

1.620
5.200
16,400
2,700
8,730
9,990
2,760
575
503
435
1
45
549
24
185
220
705
37
181
12,200
205
1,100
435
1,590
38
1,040
7,660
314
241
500
32,600
20,700
11,200
18,200

 �سنة100
1
25
289

4.750
10.900
14,400
6,130
10,000
7,370
7,140
1,890
1,640
1,400
5
146
1,810
77
609
725
2,310
122
595
14,800
675
3,500
1,430
4,470
124
3,220
9,810
1,030
794
1,640
22,800
17,200
7,390
12,200

 �سنة20
1
72
289

6.750
11.000
10,800
6,540
8,040
5,310
8,480
4,750
3,680
2,700
17
506
5,160
273
2,070
2,250
5,490
429
2.030
12,000
2,330
6,350
3,830
5,890
437
5,310
8,100
3,380
2,520
4,140
16,300
12,300
5,210
8,630

‡SAR
)100-yr(

1
21
310
3.800
8,100
4,800

5,400

1,400

1,500
90
470
1,800

11,700
650
2,800
1,300
3,800
140
2,900
6,300

1,300
23,900
6,500
9,200

الفاعلية إال�شعاعية

(W m–2 ppb–1)
 ب5-

10×1،4
10×3.7
310×3.03
4-

0،25
0.32
0.25
0.3
0.31
0.18
0.32
0.3
0.33
0.13
0.01
0.06
0.2
0.14
0.22
0.14
0.2
0.2
0.32
0.19
0.11
0.23
0.16
0.13
0.09
0.26
0.28
0.28
0.21
0.4
0.52
0.21
0.10
0.26

احلياة
)(ال�سنوات
�أ
أ�نظر أ�دناه
ج
12
114

45
100
640
85
300
1,700
65
16
20
26
0.7
5
12
1.3
5.8
9.3
17.9
1.9
5.8
270
4.9
29
14
52
1.4
34.2
240
7.6
8.6
15.9
3,200
740
50,000
10,000

الت�سمية ال�صناعية
�أو إال�سم املعروف
)(�سنوات
الرتكيبة الكيميائية
ثاين أ�ك�سيد الكربون
CO2
امليثان
CH4
أ�ك�سيد النرتوز
N2O
املواد اخلا�ضعة لربوتوكول مونرتيال
CCl3F

CFC-11

CCl2F2

CFC-12

CClF3

CFC-13

CCl2FCClF2

CFC-113

CClF2CClF2

CFC-114

CClF2CF3

CFC-115

CH3CCI3

 هالون1301
 هالون1211
 هالون2402
رباعي كلوريد الكربون
بروميد امليثيل
ثالثي كلورو ا إليثان

CHCIF2

HCFC-22

CHCI2CF3

HCFC-123

CHCIFCF3

HCFC-124

CH3CCI2F

HCFC-141b

CBrF3
CBrClF2
CBrF2CBrF2
CCI4
CH3Br

CH3CCIF2

HCFC-142b

CHCI2CF2CF3

HCFC-225ca

CHCIFCF2CCIF2

HCFC-225cb

هيدرو فلورو كربون
CHF3

HFC-23

CH2F2

HFC-32

CHF2CF3

HFC-125

CH2FCF3

HFC-134a

CH3CF3

HFC-143a

CH3CHF2

HFC-152a

CF3CHFCF3

HFC-227ea

CF3CH2CF3

HFC-236fa

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

CH3CF2CH2CF3

HFC-365mfc

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10-mee

املكونات امل�شبعة بالفلور
SF6 Sulphur hexafluoride
NF3

Nitrogen trifluoride

CF4

PFC-14

C2F6

PFC-116
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الت�سمية ال�صناعية
�أو إال�سم املعروف
(�سنوات)
الرتكيبة الكيميائية
املكونات امل�شبعة بالفلور (يتبع)

احلياة
(ال�سنوات)

الفاعلية
إال�شعاعية

)(W m–2 ppb–1

�إحتمال إالحرتار العاملي للفرتة املحددة
‡SAR
()100-yr

2,600
3,200
2,600
4,100
3,200
د
>1000
800

0.26
0.32
0.33
0.41
0.49
0.56
0.57

136
26
4.3
2.6
5.1
4.9
2.6
5.2
7.1
0.33
3.8

0.44
0.45
0.27
0.38
0.32
0.31
0.28
0.34
0.25
0.93
0.31

13,800
12,200
2,630
1,230
2,440
2,280
1,260
1,980
1,900
386
1,040

0.77

0.3

207

59

6.3

1.37

6,320

1,870

569

HFE-236ca12
()HG-10

CHF2OCF2OCHF2

12.1

0.66

8,000

2,800

860

HFE-338pcc13
()HG-01

CHF2OCF2CF2OCHF2

6.2

0.87

5,100

1,500

460

PFC-218

C3F8

PFC-318

c-C4F8

PFC-3-1-10

C4F10

PFC-4-1-12

C5F12

PFC-5-1-14

C6F14

PFC-9-1-18

C10F18

Trifluoromethyl
Sulphur pentafluoride

SF5CF3

اثري م�شبع بالفليور
CHF2OCF3

HFE-125
HFE-134

CHF2OCHF2

HFE-143a

CH3OCF3

HCFE-235da2

CHF2OCHClCF3

HFE-245cb2

CH3OCF2CHF2

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

HFE-347mcc3

CH3OCF2CF2CF3

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

HFE-449sl
()HFE-7100

C4F9OCH3

HFE-569sf2
()HFE-7200

C4F9OC2H5

CHF2OCF2OC2F4OCHF2 HFE-43-1 0pccc124
()H-Galden 1040x

بويل اثري م�شبع بالفليور
CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

PFPMIE

الهيدروكربونات والعنا�رص أالخرى – أ
الت�ثريات املبا�رشة
Dimethylether

كلوريد امليثيلني
كلوريد امليثيل

CH3OCH3
CH2CI2
CH3CI

800
0.015
0.38
1.0

0.65
0.02
0.03
0.01

7,000
8,700
7,000

� 20سنة

� 100سنة

� 500سنة

7,400

6,310
7,310
6,330
6,510
6,600
>5,500
13,200

8,830
10,300
8,860
9,160
9,300
>7,500
17,700

12,500
14,700
12,500
13,300
13,300
>9,500
21,200

14,900
6,320
756
350
708
659
359
575
580
110
297

8,490
1,960
230
106
215
200
109
175
175
33
90
18

7,620
1
31
45

10,300
1
8.7
13

12,400
<<1
2.7
4

مالحظات:
تغي املناخ.
ت�شري � ‡SARإىل تقرير التقييم الثاين ( )1995امل�ستخدم لرفع التقارير مبوجب �إتفاقية أالمم املتحدة إ
الطارية ب� أش�ن رّ
�أ تعتمد وظيفة �إ�ستجابة ثاين �أك�سيد الكربون يف هذا التقرير مع الن�سخة املراجعة لدورة برن للكربون امل�ستخدمة يف الف�صل  10من التقرير ( )Bern2.5CC; Joos et al. 2001مع
�إ�ستخدام تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف :اخللفية مبقدار  378جزءاً يف املليون .تعطي الرتكيبة التالية �إنحالل هذا الغاز مع الوقت:
where
a0 a=i •0.217,
a1 = 0.259, a2 = 0.338, a3 = 0.186, t1 = 172.9 years, t2 = 18.51 years, and t3 = 1.186 years, for t < 1,000 years.
e
a0 + S

بتغي املناخ كما ورد يف تقرير التقييم الثالث مع تركيز
املب�سط ( ) 1990للهيئة احلكومية الدولية
ال�شعاعية لثاين �أك�سيد الكربون ب إ��ستخدام التعبري
ب حتت�سب الفاعلية إ
ّ
املعنية رّ
ّ
حمدث بلغ  378جزءاً يف املليون و�إختالل بلغ  1+جزء يف املليون (�أنظر الق�سم )2.10.2
أ
أ
الحرتار العاملي الت�ثريات غري املبا�رشة من زيادة الوزون وبخار
ج يبلغ عمر �إختالل امليثان  12عام ًا كما ورد يف تقرير التقييم الثالث (انظر �أي�ض ًا الق�سم  .)7.4يت�ضمن �إحتمال إ
املياه يف ال�سرتاتو�سفري( .انظر الق�سم )2.10
د �إن العمر املفرت�ض املحدد ب أ�لف عام هو احلد أالدنى.
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من الت أ�ثري ا إل�شعاعي املق ّدر من التغيرّ يف ا إل�شعاع ال�شم�سي .مبا أ�ن
النطاق يف التقدير بلغ من � 0.6 +إىل  2.4 +واط للمرت املربع الواحد,
ف�إن هناك ثقة عالية جد ًا يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي ال�صايف للنظام املناخي
ب�سبب أالن�شطة الب�رشية .ت�ساهم غازات الدفيئة الطويلة العمر يف
 0.26 ± 2.63+واط للمرت املربع الواحد ,وهو عامل الت أ�ثري ا إل�شعاعي
امل�سيطر و�صاحب أ�على م�ستوى من الفهم العلمي .يف املقابل� ,إن �إجمايل
ت أ�ثريات الهباء اجلوي املبا�رش ,وبيا�ض ال�سحب وبيا�ض ال�سطح التي
ت�ساهم بالت أ�ثريات ال�سلبية لها أ�وجه عدم يقني أ�كرب .يزداد نطاق �صايف
التقديرات ب�سبب �رشوط الت أ�ثري ال�سلبية ,ولها أ�وجه عدم يقني أ�كرث من
الت أ�ثريات ا إليجابية .تُظهر طبيعة عدم اليقني يف ت أ�ثري بيا�ض ال�سحاب
املق ّدر عدم تنا�سق ملحوظ يف التوزيع .تت�ضمن أ�وجه عدم اليقني يف
التوزيع أ�وجه هيكلية (على مثال متثيل أالرقام الق�صوى يف العنا�رص,
غياب أ�ي قيا�س للوزن يف آ�ليات الت أ�ثري ا إل�شعاعي� ,إحتمال ت أ�ثريات
�إ�شعاعية غري حمت�سبة وغري مقا�سة) و أ�وجه �إح�صائية (على مثال
ا إلفرتا�ضات حول أ�نواع التوزيع التي ت�صف عدم يقني حول العنا�رص)
{}2.9 ,2.7
�إن �إحتمال إالحرتار العاملي هو قيا�س مفيد ملقارنة الت أ�ثري
املرجح إلنبعاثات غازات الدفيئة الطويلة العمر على املناخ.
ّ
(انظر اجلدول  )2تقارن �إحتماالت ا إلحرتار العاملي الت أ�ثري ا إل�شعاعي
املدمج خالل فرتة حمددة (� 100سنة مث ًال) من �إنبعاث وحدة كم ّية وهي
املرجح املرتبط ب�إنبعاث غازات دفيئة
طريقة ملقارنة التغيرّ املناخي
ّ
خمتلفة .لكن الوثائق تظهر أ�ن هذا املفهوم يف�شل يف عدة مراحل ,خا�صة
عند �إ�ستخدامه لتقييم ت أ�ثري الغازات الق�صرية العمر}2.10{ .
يف ما يخ�ص قوة الت أ�ثريات الواقعية املدرو�سة ونطاقها,
تقرتح الرباهني عالقة �شبه خط ّية بني متو�سط الت أ�ثري إال�شعاعي
العاملي ومتو�سط �إ�ستجابة حرارة ال�سطح .تختلف أالمناط
املكانية للت أ�ثري إال�شعاعي بني عوامل الت أ�ثري املختلفة� .إال
ين الت أ�ثري .تتحكم
�أنه من غري املتوقع �أن ينا�سب رد الفعل املكا ّ
العمليات املناخية وا إل�ستجابات �إىل حد بعيد أ
بالمناط املكانية إل�ستجابة
املناخ .على �سبيل املثال ,متيل ا�ستجابات بيا�ض جليد املحيطات �إىل
زيادة ا إل�ستجابة يف خطوط العر�ض العليا .كما تت أ�ثر أالمناط املكانية
بالفروقات يف الركود احلراري بني الياب�سة والبحر}9.2 ,2.8{ .
ميكن أ�ن يتغيرّ منط ا إل�ستجابة للت أ�ثري ا إل�شعاعي �إذا ما كانت
هيكليته مالئمة للت أ�ثري على وجه معني من الهيكلية يف الغالف
اجلوي أ�و دورانه .ت�شري درا�سات النماذج وبيانات املقارنة �إىل أ�ن
املرجح أ�ن
أ�مناط الدوران يف خطوط العر�ض الو�سطى والعالية من ّ
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تت أ�ثر ببع�ض الت أ�ثريات مثل الثورات الربكانية التي ارتبطت بالتغيرّ ات
يف النمط احللقي ال�شمايل ( )NAMوتذبذب �شمايل أالطل�سي (.)NAO
(انظر الق�سم  3.1وا إلطار  .)2ت�شري املحاكاة �إىل أ�ن امت�صا�ص أالهباء
خا�صة الكربون أال�سود ميكن أ�ن يخف�ض ا إل�شعاعات ال�شم�سية الوافدة
على ال�سطح و أ�ن يدفئ الغالف اجلوي على م�ستويات �إقليمية ,ما ي�ؤثر
على مالمح درجات احلرارة العمودية والدوران الوا�سع النطاق يف
الغالف اجلوي}9.2 ,7.5 ,2.8{ .
يف أ
المناط املكانية للت أ�ثريات ا إل�شعاعية أ
للوزون وت أ�ثريات
الهباء اجلوي املبا�شرة والتفاعالت بني الهباء اجلوي وال�سحاب
و�إ�ستخدام أ
الرا�ضي ،أ�وجه عدم يقني عديدة .هذا بالتناق�ض مع
الثقة العالية ن�سبياً يف النمط املكاين للت أ�ثري ا إل�شعاعي للغازات
املرجح جداً أ�ن يتخطى �صايف الت أ�ثري ا إل�شعاعي
الطويلة العمر .من ّ
ا إليجابي يف الن�صف اجلنوبي من الكرة أالر�ضية املع ّدل يف الن�صف
ا آلخر ب�سبب تركيزات أ�دنى للهباء اجلوي يف الن�صف اجلنوبي}2.9{ .

2.6

الت أ�ثري ال�سطحي والدورة الهيدرولوجية

ت�شري امل�شاهدات والنماذج �إىل أ�ن التغيرّ ات يف التق ّلبات
ا إل�شعاعية على �سطح أ
الر�ض ت�ؤثر على حرارة ال�سطح والرطوبة,
وبالتايل على الدورة الهيدرولوجية .ت�شري الدرا�سات احلالية �إىل
أ�ن بع�ض العوامل ميكن أ�ن ت�ؤثر على الدورة الهيدرولوجية ب�شكل
خمتلف عن أ
الخرى من خالل تفاعلها مع ال�سحاب .ب�شكل خا�ص,
قد تكون التغيرّ ات يف الهباء اجلوي قد أ�ثرت على التهطال و أ�وجه
أ�خرى من الدورة الهيدرولوجية أ�كرث من عوامل الت أ�ثري الب�شرية
املن� أش� .ت�ؤثر الطاقة املو�ضوعة على ال�سطح مبا�رشة يف التبخر ونقل
احلرارة احل�سا�س� .إن التغيرّ يف التق ّلبات ا إل�شعاعية الفوري على ال�سطح
(الت أ�ثري ال�سطحي) هو أ�داة ت�شخي�ص فاعلة لفهم التغيرّ ات يف احلرارة
ورطوبة ال�سطح .لكن على خالف الت أ�ثري ا إل�شعاعي ال ميكن �إ�ستخدامه
للقيام مبقارنة كمية لت أ�ثريات العوامل املختلفة على متو�سط تغيرّ حرارة
ال�سطح ا إلجمايل .ل�صايف الت أ�ثري ا إل�شعاعي والت أ�ثري ال�سطحي مقايي�س
خمتلفة بالن�سبة �إىل خط ا إل�ستواء نحو القطب يف الن�صف ال�شمايل من
أ
الر�ض وتختلف بني الن�صفني}9.5 ,7.5 ,7.2 ,2.9{ .

ّ
امللخ�ص الفني

التغيات
امللخ�ص الفني  :3م�شاهدات
ّ
رّ
يف املناخ
يق ّيم هذا التقرير التغيرّ ات يف نظام أالر�ض املناخي ,وال يكتفي
بدرا�سة الغالف اجلوي بل يتناول املحيطات والغالف اجلليدي
والظواهر كالتغيرّ ات يف التنقل يف الغالف اجلوي ,بهدف تعزيز فهم
توجهات التغيرّ املناخي ,وتغيرّ اته وعملياته على امل�ستويني العاملي
وا إلقليمي .يختلف طول اّ
�سجلت امل�شاهدات التي ت�ستخدم منهجيات
مبا�رشة كما يرد أ�دناه ,با إل�ضافة �إىل ذكر تقديرات احلرارة العاملية بدء ًا
من العام  .1850كما تخ�ضع حاالت الطق�س واملناخ الق�صوى للنقا�ش,
ويتم و�صف التغيرّ ات امل�شاهدة يف احلاالت املتط ّرفة .كما يتم و�صف
تنا�سق التغيرّ ات امل�شاهدة بني متغيرّ ات مناخية خمتلفة لر�سم �صورة
أ��شمل .أ�خري ًا ،يتم تقييم املعلومات املناخية املا�ضية التي ت�ستخدم عاد ًة

وب�شكل غري مبا�رش ،الوكالء لنقل املعلومات حول التغيرّ املناخي على
فرتات الزمنية أ�طول (ت�صل �إىل ماليني ال�سنوات).

3.1

التغيات يف الغالف اجلوي :ال�سجلاّ ت آاللية
رّ

يت�ضمن هذا التقييم حتلي ًال للمع ّدالت العاملية ولكل ن�صف من الكرة
أالر�ضية ،والتغيرّ ات على الياب�سة ويف املحيطات ,وتوزيع التوجهات يف
خطوط العر�ض وخطوط الطول وا إلرتفاع .منذ تقرير التقييم الثالث,
ت�سمح التطورات يف امل�شاهدات وقيا�سها ,والتحليل أالكرث تف�صي ًال
للمنهجيات واملهل الزمنية املمتدة ،بالقيام بتحليالت أ�عمق للتغيرّ ات,
ومن بينها حرارة الغالف اجلوي ,والتهطال ,الرطوبة ,والهواء،
والدوران� .إن حاالت املناخ الق�صوى هي تعبري أ��سا�سي عن تغيرّ املناخ,
حم�سنة للتغيرّ ات
ويت�ضمن هذا التقييم بيانات جديدة ت�سمح مب�شاهدات ّ
يف عدة أ�نواع من أالحداث الق�صوى ومن بينها موجات احلر واجلفاف
والتهطال الغزير أ
والعا�صري املدارية (ت�شمل أالعا�صري والتيفونات).
{}3.8 ,3.4–3.2
با إل�ضافة �إىل ذلك ,لقد حتقق تق ّدم منذ تقرير التقييم الثالث يف فهم
كيف ميكن و�صف عدد من نقاط اخللل املو�سمية والطويلة أالمد من
خالل أ�مناط تغيرّ املناخ .تت أ�تى هذه أالمناط من التفاعالت الداخلية ومن
الت أ�ثريات الياب�سة واملحيط واجلبال والتغيرّ ات الكبرية يف التدفئة على
ثريات يف مناطق بعيدة عن
الغالف اجلوي .ف إل�ستجابة هذه العنا�رص ت أ� ٌ
م�صدرها الفيزيائي من خالل الروابط عن بعد يف الغالف اجلوي مرتبطة
مبوجات وا�سعة النطاق يف الغالف اجلوي .يعترب فهم اخللل يف احلرارة

والتهطال املرتبط ب أ�مناط تغيرّ املناخ ال�سائدة ،أ��سا�سي ًا من أ�جل فهم
عدد من نقاط اخللل املناخية ا إلقليمية و أ��سباب �إختالفها عن التغيرّ ات
العاملية .قد تطر أ� التغيرّ ات يف م�سار العوا�صف ,والتيارات البحرية,
ومناطق �ضد أالعا�صري التف�ضيلية والتغيرّ ات يف أالمطار املو�سمية ,مع
أ�مناط التغيرّ أ
الف�ضلية هذه}3.7–3.5{ .
3.1.1

معدل درجات احلرارة العاملية
ّ

كان العام  2005والعام  1998العامني أالكرث دفئ ًا يف
�سجلاّ ت حرارة الهواء على �سطح أالر�ض العاملية آاللية منذ
العام � .1850إرتفعت حرارات ال�سطح يف العام  1998ب�سبب النينيو
يف  1998-1997لكن مل يطر أ� خلل على هذه القوة يف العام  .2005كانت
� 11سنة من الـ� 12سنة املا�ضية (من � 1995إىل  - )2006ب�إ�ستثناء
 - 1996أ
الكرث دفئ ًا منذ العام }3.2{ .1850
�إرتفع مع ّدل حرارة ال�سطح العاملية خا�صة منذ العام .1950
�إن التوجه املحدث لفرتة � 100سنة ( )2005 -1906الذي قدر ب 0.74
درجة مئوية  0.18 ±درجة مئوية أ�على من التوجه ا إلحرتار لفرتة 100
�سنة عند �صدور تقرير التقييم الثالث ( )2000 -1901الذي قدر بـ 0.6
درجة مئوية  0.2 ±درجة مئوية ب�سبب أ�عوام دافئة �إ�ضافية .بلغ �إرتفاع
احلرارة ا إلجمايل من فرتة � 1899-1850إىل فرتة ،2005-2001
 0.76درجة مئوية  0.19 ±درجة مئوية .كما بلغ مع ّدل ا إلحرتار خالل
أالعوام اخلم�سني املا�ضية  0.13درجة مئوية  0.03±درجة مئوية أ�ي
حوايل �ضعفي مع ّدل املئة �سنة املا�ضية .تظهر ثالثة تقديرات عاملية خمتلفة
توجهات �إحرتار متناغمة .كما أ�ن جمموعات البيانات يف كل من جمال
الياب�سة واملحيط تتنا�سق مع درجة حرارة �سطح البحر ودرجة حرارة
هواء البحر خالل الليل (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم }3.2{ .)6
ّ
التح�ضر وتغيرّ �إ�ستخدام
ت�ؤكد الدرا�سات احلديثة أ�ن ت أ�ثريات
أ
الرا�ضي على �سجلاّ ت احلرارة العاملية �ضئيلة ( أ�قل من 0.006
درجة مئوية يف العقد الواحد على الياب�سة ومعدومة فوق املحيط)
يف ما يخ�ص املع ّدالت القارية واملرتبطة ب أ�حد ن�صفي القارة.
تخ�ضع امل�شاهدات كلها للتحقق من نوعية البيانات وتنا�سقها لت�صحيح
املرجح .يتم �إحت�ساب الت أ�ثريات احلقيقية لكن املحلية للمناطق
التح ّيز ّ
احل�رضية يف بيانات درجة حرارة الياب�سة امل�ستخدمة .ال ترتبط ت أ�ثريات
التح�ضرّ و�إ�ستخدام أالرا�ضي ب�إحرتار املحيطات املنت�رش املالحظ.
ت�شري الرباهني �إىل أ�ن ت أ�ثريات اجلزيرة احلرارية احل�رضية ت�ؤثر أ�ي�ض ًا
على التهطال وال�سحاب ونطاق احلرارة خالل النهار}3.2{ .
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ّ
امللخ�ص الفني

توجهات احلرارة العاملية
ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٠٫٤

١٤٫٤

٠٫٢

١٤٫٢

٠٫٠

١٤٫٠

٠٢-

١٣٫٨

٠٫٤-.

١٣٫٦

٠٫٦-

١٣٫٤

٠٫٨-

١٣٫٢

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ١٩٦١ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ١٩٩٠

٠٫٦

١٤٫٦

١٨٦٠

١٨٨٠

١٩٢٠

١٩٠٠

١٩٤٠
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ٪٩٥ – ٥

ﺳﻨﻮﺍﺕ

٢٥
٥٠
١٠٠
١٥٠

١٩٦٠

٢٠٠٠

١٩٨٠
ﺍﳌﻌ ّﺪﻝ

ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

ﺍﻟﺴﻄﺢ

٠٫٠٥٢ ±٠٫١٧٧
٠٫٠٢٦ ±٠٫١٢٨
٠٫٠١٨ ±٠٫٠٧٤
٠٫٠١٢ ±٠٫٠٤٥
ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮ

٠٫١٥ ٠٫٠٥ ٠ ٠٫٠٥- ٠٫١٥- ٠٫٢٥- ٠٫٣٥- ٠٫٤٥- ٠٫٥٥- ٠٫٦٥- ٠٫٧٥-

٠٫٣٥ ٠٫٢٥

٠٫٥٥ ٠٫٤٥

٠٫٧٥ ٠٫٦٥

ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

الر�سم  .6أ(�على) أ�مناط توجهات درجات احلرارة العاملية اخلطية بني العامني  1979و 2005املقدرة على �سطح أالر�ض (ي�سار) ,وللرتوبو�سفري من
�سجلاّ ت أالقمار ال�صناعية (ميني) .ي�شري الرمادي �إىل املناطق التي مل تكتمل البيانات حولها .أ(��سفل) متو�سط درجات احلرارة ال�سنوية العاملية (النقاط
مبعدل  1990-1961ويظهر املحور على اليمني درجات
ال�سوداء) مع قيا�سات خطية يف البيانات .يظهر املحور جلهة الي�سار �إختالالت يف احلرارة مرتبطة ّ
احلرارة املقدرة احلالية ,بالدرجة املئوية .تظهر ا إلجتاهات اخلطية ألللوان ال  25أ(��صفر) ( 100برتقايل)  150أ(�حمر) �سنة املا�ضية .تظهر التموجات
خط� عقدي يبلغ  %90ظاهر على �شكل خط عري�ض أ
التغيات العقدية (انظر الوثيقة امل�ضافة  ) A.3مع نطاق أ
بالزرق الفاحت .بلغ �إجمايل
الزرقاء املت�ساوية رّ
�إرتفاع درجة احلرارة يف فرتة  1899 -1850وحتى فرتة  2005-2001مقدار  0.19 ± 0.76درجة مئوية{ .الر�سم  ,1أال�سئلة }3.1

متو�سط نطاق احلرارة خالل النهار عن الرتاجع .أ�فاد
توقف
ّ
تقرير التقييم الثالث عن تراجع يف مدى احلرارة خالل النهار بلغ حوايل
 0.1درجة مئوية يف العقد الواحد بني  1950و .1994تظهر امل�شاهدات
متو�سط نطاق احلرارة خالل النهار مل يتغيرّ من عام 1979
املحدثة أ�ن ّ
�إىل عام  2004فيما ارتفعت درجات احلرارة خالل الليل ودرجات
احلرارة خالل النهار باملع ّدل ذاته .تتغيرّ التوجهات كثري ًا من منطقة
�إىل أ�خرى}3.2{ .
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ت�شري التحليالت اجلديدة لقيا�سات امل�سبار الال�سلكي أ
والقمار
ال�صناعية لدرجة احلرارة يف أ�دنى الرتوبو�سفري وو�سطه �إىل أ�ن
مع ّدالت ا إلحرتار متنا�سقة يف ما بينها ومع مع ّدالت درجة حرارة
�سطح أ
الر�ض مع نقاط عدم اليقني لفرتة  2005 - 1958وفرتة
 .2005 - 1979ي�شكّل ذلك ح ًال خللل ذكره تقرير التقييم الثالث
(انظر ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم � .)7إن �سجل امل�سبار الال�سلكي أ�قل
�إكتما ًال من ناحية ا إلت�ساع من �سجل �سطح أالر�ض ,وت�شري الرباهني �إىل

ّ
امللخ�ص الفني

أ�ن عدد ًا من جمموعات البيانات امل�سبار الال�سلكي تبقى غري
موثوقة خا�صة يف املناطق املدارية .وتبقى عدة �إختالفات
ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
١٫٥
ﺃ
بني توجهات درجات حرارة الرتوبو�سفري املختلفة املقدرة
١٫٠
من وحدة �سرب باملوجات املتناهية الق�رص ,وما زالت
٠٫٥
٠٫٠
قيا�سات الوحدة املتقدمة منذ العام  1979وغريها حتتوي
٠٫٥على أ�خطاء متبقية .لكن تقديرات التوجهات خ�ضعت
٠٫١ﺛﻮﺭﺓ ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
لتح�سينات هامة ومت تخفي�ض ا إلختالفات يف جمموعات
١٩٦٠
١٩٧٠
١٩٨٠
١٩٩٠
٢٠٠٠
ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
البيانات منذ تقرير التقييم الثالث ,من خالل ت�صحيح يف
ﺏ
٠٫٥
أالقمار ال�صناعية املتغيرّ ة ,والتهاوي املداري وا إلنحراف
ﺛﻮﺭﺓ ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
٠٫٠
يف وقت التجاوز املحلي (ت أ�ثريات الدورة النهارية) .يبدو
أ�ن اّ
�سجلت درجات حرارة الرتوبو�سفري التي أ�خذتها
٠٫٥أالقمار ال�صناعية متنا�سقة �إىل حد بعيد مع توجهات حرارة
١٩٦٠
١٩٧٠
١٩٨٠
١٩٩٠
٢٠٠٠
ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
�سطح أالر�ض �إذا ما مت �إحت�ساب ت أ�ثري ال�سرتاتو�سفري على
ﺝ
٠٫٥
القناة  2من وحدة �سرب باملوجات املتناهية الق�رص .يرتاوح
ﺛﻮﺭﺓ ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
نطاق �إحرتار �سطح أالر�ض العاملي يف جمموعات البيانات
٠٫٠
املختلفة منذ العام  ,1979بني  0.16درجة مئوية و0.18
٠٫٥درجة مئوية يف العقد الواحد ,مقارنة بالتقديرات امل�ستقاة
١٩٦٠
١٩٧٠
١٩٨٠
١٩٩٠
٢٠٠٠
من وحدة �سرب باملوجات املتناهية الق�رص حلرارات
ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ
ﺩ
الرتوبو�سفري التي تراوحت بني  0.12درجة مئوية
٠٫٥
املرجح أ�ن يزداد ا إلحرتار مع
ﺛﻮﺭﺓ ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
و 0.10درجة مئوية .من ّ
٠٫٠
�إزدياد ا إلرتفاع عن �سطح أالر�ض يف معظم الرتوبو�سفري يف
٠٫٥املناطق املدارية ،و أ�ن تنخف�ض احلرارة يف ال�سرتاتو�سفري،
توج ٍه نحو تروبوبوز أ�على}3.4{ .
با إل�ضافة �إىل ّ
١٩٦٠
١٩٧٠
ﺑﻴﻨﺎﺗﻮﺑﻮ  ١٩٩٠ﺍﻝ ﺷﻴﺸﻮﻥ ١٩٨٠
٢٠٠٠
ﺃﻏﻮﻧﻎ
تتوافق تقديرات حرارة ال�سرتاتو�سفري من
الر�سم  .7درجات حرارة ال�سطح والهواء العايل يف الرتوبو�سفري العليا وال�سرتاتو�سفري
امل�سبار الال�سلكي امل�صححة ومن أ
القمار ال�صناعية ومن
ُالدنيا ,تظهر ك�إختالالت �شهرية مرتبطة مبرحلة  1997-1979مع فرتة فلرت
ل�سبع �سنوات .ت�شري اخلطوط املخرطة �إىل أ�وقات الثورات الربكانية الهامة{ .الر�سم
�إعادة التحليل جميعها جلهة النوعية مع تربيد تراوح
}3.17
بني  0.3درجة مئوية و 0.6درجة مئوية للعقد الواحد
منذ العام ( 1979انظر ّ
امللخ�ص الفني ،ر�سم  .)7ت�شري اّ
�سجلت  3.1.2التوزيع املكاين لتغيرّ ات احلرارة والدوران
واملتغيرّ ات ذات ال�صلة
امل�سبار الال�سلكي أالطول (منذ � )1958إىل تربيد يف ال�سرتاتو�سفري،
لكنها خا�ضعة لنقاط عدم يقني آ�لية هامة� ،إرتفع مع ّدل التربيد بعد
�إرتفعت حرارة �سطح أ
املرجح أ�ن تكون
الر�ض فوق مناطق الياب�سة بوترية
العام  1979لكنه تباط أ� خالل العقد املا�ضي .من
ّ
�سجلت امل�سبار الال�سلكي مفرطة يف تقدير التربيد يف ال�سرتاتو�سفري أ��سرع من فوق املحيطات يف الن�صفني من الكرة أ
اّ
الر�ضية .تظهر
ب�سبب التغيرّ ات يف ال�سرب التي مل ت�ؤخذ بعني ا إلعتبار بعد .التوجهات �سجلاّ ت أ�طول تتوفر اليوم مع ّدالت �إحرتار أ��سرع فوق الياب�سة
لي�ست مت�شابهة ب�سبب مراحل ا إلحرتار يف ال�سرتاتو�سفري بعد الثورات منها فوق املحيطات خالل العقدين املا�ضيني (حوايل  0.27درجة
مئوية مقابل  0.13درجة مئوية يف العقد الواحد)}3.2{ .
الربكانية الكبرية}3.4{ .
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درجات حرارة الهواء امللحوظة
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توجهات (�أمناط) تقلب ّية املناخ
إالطار ّ :2
و�صف من خالل التدفقات يف نطاق وم�ؤ�رشات
تقلبية الغالف اجلوي واملناخ �أن عن�رصاً هام ًا ميكن �أن يكون مو�ضوع
ٍ
�أظهر حتليل ّ
التغي التف�ضيلية .من أالمناط أالكرث �شهرة:
اخلا�صة بعدد حمدود ن�سبي ًا من �أمناط رّ
ال�ستوائي ,مع فرتات زمنية
• التذبذب اجلنوبي/النينيو ,وهو تذبذب مزدوج ( )ENSOيف الغالف اجلوي ويف املحيط الهادئ إ
تف�ضيلية ترتاوح بني �سنتني و� 7سنوات .غالب ًا ما يتم قيا�س التذبذب اجلنوبي/النينيو من خالل الفرق يف �شذوذ �ضغط ال�سطح بني
ال�ستوائي ال�رشقي واملتو�سط .والتذبذب اجلنوبي/النينيو عاملي
تاهيتي وداروين و درجات حرارة �سطح البحر يف منطقة الهادئ إ
النطاق.
• التذبذب ال�شمال �أطل�سي ( ,)NAOوهو قيا�س
متدن يف �أي�سلندا ومرتفع أالزوري�س والرياح
قوة
ٍّ
الغربية بينها ب�شكل �أ�سا�سي يف ال�شتاء .كما يرتبط
بتدفقات يف م�سار العوا�صف واحلرارة والتهطال من
�شمال أالطل�سي نحو املنطقة أالوروبية أال�سيوية.
(الطار  ,2الر�سم )1
إ
• النمط احللقي ال�شمايل ( ,)NAMوهو تقلبية
متدن
�سطح
�شتائية يف نطاق منطٍ يتميز ب�ضغط
ٍّ
ٍ
يف القطب ال�شمايل ورياح غربية قوية عند خطوط
العر�ض الو�سطى .يرتبط بالدوامة القطبية ال�شمالية
وبالتايل بال�سرتاتو�سفري.
• النمط احللقي اجلنوبي ( ,)SAMوهو تقلبية
متدن يف القطب اجلنوبي
�سطح
منطٍ يتميز ب�ضغط
ٍّ
ٍ
ورياح غربية قوية يف خطوط العر�ض الو�سطى,
وهو �شبيه بالنمط احللقي ال�شمايل لكنه موجود على
مدار ال�سنة.
للتغيات املرتبطة باملرحلة ا إليجابية من التذبذب ال�شمال
إالطار  .2الر�سم  .1ر�سم رّ
• منط الهادئ – �أمريكا ال�شمالية (,)PNA
التغيات يف ال�ضغط اجلوي والهواء,
أالطل�سي والنمط احللقي ال�شمايل .تظهر رّ
أ
أ
دفئا
التغيات يف التهطال .ت�شري اللوان الدافئة �إىل املناطق الكرث ً
منط موجةٍ وا�سعة النطاق يف الغالف اجلوي ,تتميز با إل�ضافة �إىل رّ
من العادة أ
والزرق �إىل املناطق أالكرث برداً من العادة.
ب�سل�سلة من اخللل العايل واملتدين ال�ضغط ميتد من
غربي الهادئ �شبه املداري �إىل ال�شاطئ ال�رشقي
ألمريكا ال�شمالية.
• التذبذب العقدي يف الهادئ ( ,)PDOوهو قيا�س درجات حرارة �سطح البحر يف �شمال الهادئ ،ذو �إرتباط �شديد بقيا�س م�ؤ�رش �شمال
الهادئ لعمق منخف�ض اجلزر أاللوية  .Aleutian Lowلكنه ميتلك ت أ�ثرياً يف معظم �أرجاء الهادئ.
توجهات التف�ضيلية هذه ك أ�مناط حقيقية يف النظام املناخي.
ي�سعى بحث اليوم �إىل حتديد �إىل �أي مدى ميكن اعتبار التقلبية ّ
لكن تظهر براهني �أن وجودها ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إ�ستجابات �إقليمية �أو�سع نطاق ًا لت أ�ثري يفوق التوقعات .ميكن النظر �إىل عدد من
التغيات يف هذه أالمناط .من الهام �إذاً �إختبار قدرة النماذج
التغيات املناخية امللحوظة يف القرن الع�رشين بالتحديد من خالل رّ
رّ
أ
التغيات امللحوظة املرتبطة بهذه المناط بالتقلبية الداخلية �أو
املناخية ملحاكاتها (الق�سم  ,4إ
الطار  )7والنظر يف مدى ارتباط رّ
بتغي املناخ الب�رشي املن� أ
ش�}8.4 ,3.6{ .
رّ
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انت�شر ا إلحرتار خالل أ
العوام الثالثني املا�ضية يف الكرة
أ
الر�ضية كلها وبلغ أ�على امل�ستويات يف خطوط العر�ض ال�شمالية.
حدث أ�هم �إحرتار يف �شتاء الن�صف ال�شمايل من الكرة أ
الر�ضية ()DJF
والربيع (� .)MAMإرتفع مع ّدل درجات احلرارة يف القطب ال�شمايل
ب�ضعف وترية �إرتفاعه يف بقية أ�نحاء الكرة أالر�ضية خالل املئة �سنة
املا�ضية .لكن درجات احلرارة يف القطب ال�شمايل تتغيرّ كثري ًا� .شهد
القطب ال�شمايل فرتة �إحرتار أ�طول من العادة ب�شكل �ضئيل م�شابهة
ل إلحرتار احلايل بني العامني  1925و ,1945لكن يبدو أ�ن توزيعها
اجلغرايف يختلف منذ ا إلحرتار أالخري مبا أ�نها مل تكن عاملية ا إلت�ساع.
{}3.2
ت�شري الرباهني �إىل تغيرّ ات على املدى الطويل يف الدوران
الوا�سع النطاق يف الغالف اجلوي على غرار ا إلنتقال نحو القطب
و�إزدياد قوة الرياح الغربية .ميكن أ�ن تختلف التوجهات املناخية
ا إلقليمية كثري ًا عن املع ّدل العاملي ,ما يعك�س التغيرّ ات يف حركات
الدوران والتفاعالت للغالف اجلوي واملحيطات وعنا�رص النظام املناخي
أالخرى .بلغت قوة الرياح الغربية يف منطقة خطوط العر�ض الو�سطى
ذروتها يف الن�صفني من الكرة أالر�ضية يف معظم املوا�سم بدء ًا من العام
 1979على أ�قل تقدير و�صو ًال حتى نهاية الت�سعينيات ,ومت توثيق
�إنتقاالت نحو القطب للتيارات البحرية أالطل�سية والقطبية اجلنوبية
أالمامية� .إزدادت الرياح الغربية يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية
بني ال�ستينيات والت�سعينيات ،لكنها عادت وبلغت م�ستويات قريبة من
املع ّدل الطويل أالمد .تغيرّ قوة الرياح الغربية املتزايدة يف الن�صف
ال�شمايل للكرة أالر�ضية التدفق من املحيطات نحو القارات ,وهي عامل
أ��سا�سي يف التغيرّ ات امللحوظة يف م�سارات العوا�صف يف ال�شتاء و أ�مناط
توجهات التهطال واحلرارة ذات ال�صلة يف خطوط العر�ض الو�سطى
والعليا .ت�ؤكد حتليالت الهواء ومع ّدالت احلر املرتفعة الهامة الرباهني
التي تعتمد على �إعادة التقييم للتغيرّ ات يف العوا�صف خارج املدارية يف
الن�صف ال�شمايل للكرة أالر�ضية بدء ًا من اّ
�سجلت �إعادة التقييم يف أ�واخر
ال�سبعينيات حتى نهاية الت�سعينيات .ي�صاحب هذه التغيرّ ات توجه نحو
دوامات �شتوية قطبية أ�قوى يف الرتوبو�سفري وال�سرتاتو�سفري ال ُدنيا.
{}3.5 ,3.2
ميكن و�صف عدد من التغيرّ ات املناخية ا إلقليمية من خالل
أ�مناط أ�ف�ضلية لتق ّلبية املناخ ,أ�ي على أ�نها تغيرّ ات يف ورود
امل�ؤ�شرات التي متيز قوة هذه أ
المناط ومراحلها .غالب ًا ما مت ر�صد
أ�همية التق ّلبات يف الرياح الغربية وم�سارات العوا�صف يف ال�شمايل
أالطل�سي على مر الفرتات الزمنية ,ويتم و�صف تلك التق ّلبات من خالل

بخار املياه يف الغالف اجلوي
ﺃ( ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻘﻂ .ﺇﲡﺎﻩ ٢٠٠٤-١٩٨٨

ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
٤

٢ ١ ٠ ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٣

٤

٥

٦

 ١٫٢ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٣
٢
١

١٢٣١٩٨٩

١٩٩٢

١٩٩٥

١٩٩٨

٢٠٠١

٢٠٠٤

 ٠٫١٧ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

ﺝ( ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ) T2 - T12ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
٠٫٦
٠٫٣
٠٫٠
٠٫٣٠٫٦١٩٨٤

١٩٨٨

١٩٩٢

١٩٩٦

٢٠٠٠

٢٠٠٤

اخلطية يف مياه التهطال (�إجمايل بخار املياه
الر�سم  .8أ(�) التوجهات
ّ
العمودي) بني العامني  1988و( 2004يف %يف العقد) و (ب) ال�سل�سلة
للختالالت املرتبطة بالفرتة الظاهرة ,على املحيط
الزمنية ال�شهرية إ
ل�شعاع العاملي(من خط 80°N
العاملي مع توجه خطي( .ج) يعطى متو�سط ا إ
�إىل  )80°Sللرطوبة يف أ�على الرتوبو�سفري من خالل �سل�سالت زمنية �شهرية
ملجموعات من �إختالالت احلرارة أم�خوذة من �سطوع أالقمار ال�صناعية
(بالدرجة املئوية) لفرتة  ,2004-1982وتظهر اخلطوط املرقطة ا إلجتاه
اخلطي حلرارات ال�سطوع أال�سا�سية بالدرجة املئوية يف العقد ,3.4{ .الر�سم
 3.20والر�سم }3.21

التذبذب ال�شمال أ�طل�سي (انظر ا إلطار  2ملزيد من ال�رشح حول هذا
املو�ضوع أ
والمناط أالف�ضلية أالخرى)ُ .و�صفت خ�صائ�ص التق ّلبات يف
الرياح الغربية املتو�سطة يف الن�صفني من الكرة أالر�ضية م�ؤخر ًا من خالل
« أ�مناطها احللقية» ,النمط احللقي ال�شمايل ( )NAMوالنمط احللقي
اجلنوبي ( .)SAMميكن اعتبار التغيرّ ات امللحوظة على أ�نها نقلة الدوران
نحو الهيكلية املرتبطة مب�ؤ�رش واحد من هذه أالمناط التف�ضيلية .ميكن
ا إلعتبار أ� ّن �إىل الرياح الغربية املتزايدة عند خطوط العر�ض املتو�سطة
يف �شمال أالطل�سي تعك�س تغيرّ ات التذبذب ال�شمال أ
الطل�سي ()NAO
أ�و النمط احللقي ال�شمايل .كما تت�ضح التقلبية خالل العقود العديدة يف
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ﺇﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻄﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

٤٠

ﺇﺧﺘﻼﻻﺕ )ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮ(

أالطل�سي ويف الغالف اجلوي ويف املحيط على حد �سواء .أ�ما يف الن�صف
اجلنوبي للكرة أالر�ضية فرتتبط التغيرّ ات يف الدوران املتعلقة بزيادة
النمط احللقي اجلنوبي من ال�ستينيات حتى اليوم ب�إحرتار قوي فوق
�شبه اجلزيرة أالطل�سية ,و�إىل مدى حمدود ,بالتربيد فوق مناطق من
أ�نتاركتيكا القارية� .شوهدت تغيرّ ات أ�ي�ض ًا يف التفاعالت ما بني املحيط
والغالف اجلوي يف الهادئ� .إن التذبذب اجلنوبي/النينيو هو النمط
الطاغي بني أ�مناط التقلبية العاملية النطاق ،وذلك على نطاقات زمنية
�سنوية بينية ،على الرغم من أ�نه مل يظهر يف بع�ض أالوقات .حدثت
نقلة يف املناخ يف العام  1977-1976مرتبطة بتغيرّ املراحل يف تذبذب
الهادئ العقدي ( )PDOنحو مزيد من أ�حداث النينيو وتغيرّ ات يف تطور
التذبذب اجلنوبي/النينيو ,و أ�ثرت على عدة مناطق ,ومن بينها معظم
الرياح املو�سمية املدارية .على �سبيل املثال ,يبدو أ�ن تغيرّ ات التذبذب
اجلنوبي/النينيو والتغيرّ ات يف الهادئ  -أ�مريكا ال�شمالية املرتبطة
بالعالقات عن بعد قد أ� ّدت �إىل تغيرّ ات متناق�ضة فوق أ�مريكا ال�شمالية,
فيما �شهد اجلزء الغربي �إحرتار ًا أ�على من اجلزء ال�رشقي الذي أ��صبح
أ�كرث رطوبة و أ�كرث �سحاب ًا .هناك تغيرّ هام بوترية متدن ّية يف الغالف
اجلوي يف قطاع الهادئ خالل القرن الع�رشين ,مع فرتات مط ّولة من
الدوران ال�ضعيف ( )1976 -1947 ,1924-1900والقوي (-1925
}3.6 ,3.5 ,3.2{ .)2003-1977 ,1946
تتما�شى التغيرّ ات يف أ�ق�صى درجات احلرارة مع ا إلحرتار.
تُظهر امل�شاهدات �إنخفا�ض ًا منت�رش ًا لعدد أ�يام اجلليد يف مناطق خطوط
العر�ض الو�سطى ,و�إرتفاع ًا يف عدد درجات احلر الق�صوى ( %10أالكرث
حر ًا من أاليام والليايل) ,وتراجع ًا يف عدد درجات الربد الق�صوى خالل
النهار ( %10أالكرث برد ًا من أاليام والليايل) (انظر ا إلطار  .)5طر أ�ت
أ�كرث التغيرّ ات الالفتة يف تراجع عدد الليايل الباردة بني العامني 1951
و 2003لكل املناطق التي تتوفر عنها البيانات ( %76من الياب�سة).
{}3.8
�إزدادت فرتة موجات احلر بدء ًا من الن�صف الثاين للقرن الع�رشين.
�إن موجة احلر القيا�سية فوق غرب أ�وروبا و أ�وروبا الو�سطى خالل
�صيف  2003هي مثال عن حالة ق�صوى �إ�ستثنائية حديثة .كان ذلك
ال�صيف ( )JJAأالكرث حر ًا منذ بدء الت�سجيالت ا آللية للمقارنة يف حوايل
العام  1.4( 1780درجة مئوية فوق أ�ق�صى درجة حر �سجلت يف .)1807
كان جفاف �سطح أالر�ض خالل الربيع يف أ�وروبا عام ًال هام ًا يف �إحداث
الدرجات الق�صوى يف العام  .2003ت�شري الرباهني �إىل �إزدياد وترية
موجات احلر أ�ي�ض ًا وطول مدتها يف أ�مكنة أ�خرى .ت�ؤكد العالقة الوثيقة
جد ًا بني اجلفاف امللحوظ ودرجات احلرارة املرتفعة فوق الياب�سة يف

مع ّدل التهطال العاملي

٢٠
٠
٢٠٤٦٠٨٠١٩٠٠
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١٩٢٠
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١٩٤٠

١٩٥٠

١٩٦٠

١٩٧٠

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

الر�سم  .9أ(�على) توزيع التوجهات اخلطية يف كميات التهطال ال�سنوية على
الياب�سة خالل فرتة  %( 2005-1901يف القرن) .ما من بيانات كافية
للمناطق الرمادية لتحديد ا إلجتاهات املالئمة .تعتمد الن�سبة املئوية على
للختالالت يف معدّالت
فرتة  .1990-1961أ(��سفل) ال�سل�سالت الزمنية إ
التهطال ال�سنوية على الياب�سة للفرتة املمتدة ما بني العامني -1961
 1990القاعدة من  1900حتى  .2005تظهر التموجات التقلبية العقدية
الب�سيطة (انظر الوثيقة ا إل�ضافية  )A.3ملجموعات بيانات خمتلفة,3.3{ .
الر�سم  3.12و}3.13
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توجهات التهطال ال�سنوية
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ  ١٩٥١ﻭ ٢٠٠٣ﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﺟﺪ ًﺍ
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١٩٦٠

١٩٧٠
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الر�سم  .10أ(�على) التوجهات امللحوظة ( %للعقد) خالل فرتة  2003-1951يف امل�ساهمة يف التهطال ال�سنوي ا إلجمايل خالل أاليام الرطبة جداً أ(�ي %95
وما فوق) .ما من بيانات كافية حول املناطق البي�ضاء من الياب�سة لتحديد التوجهات .أ(��سفل) ا إلختالالت ( )%لل�سل�سالت الزمنية ال�سنوية العاملية (املناطق
كالتغي املئوي من متو�سط الفرتة القاعدة
التي تظهر بياناتها يف اللوح أالعلى) ألليام الرطبة جداَ (الفرتة املمتدة ما بني العامني  )2003-1961حتدد
رّ
ل�ضافية { .)A.3لر�سم}3.39
التموجات الربتقالية الب�سيطة التقلبية العقدية (انظر الوثيقة ا إ
( .)%22.5تظهر ّ

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ١٩٩٠-١٩٦١

اخللل ال�سنوي يف درجات حرارة �سطح البحر
٠٫٩
٠٫٦
٠٫٣
٠٫٠
٠٫٣٠,٦٠٫٩-

ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ  ١٠ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺷﻤﺎ ًﻻ  ٢٠ -ﺩﺭﺟﺔ ﺷﻤﺎ ًﻻ

٢٠٠٠
١٩٨٠
١٩٦٠
١٩٤٠
١٩٢٠
١٩٠٠
١٨٨٠
١٨٦٠
الر�سم  .11ا إلختالالت ال�سنوية يف درجات حرارة �سطح البحر أالطل�سية املدارية ( )10°N–20°Nبالدرجة املئوية يف منطقة َت َ�ش ُّكل أالعا�صري أالطل�سية
املرتبطة مبتو�سط { .1990-1961الر�سم }3.3
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املناطق املدارية خالل ال�صيف دور الرطوبة الهام يف تعديل املناخ,3.8{ .
}3.9
ما من براهني كافية لتحديد ما �إذا كانت التوجهات موجودة يف
أ�حداث أ
كالعا�صري والربد والربق وعوا�صف الغبار التي حتدث
على نطاق مكاين �صغري.
:3.1.3

{}3.8

تغيرّ ات يف دورة املياه :بخار املياه وال�سحاب
والتهطال والعوا�صف املدارية

يزداد بخار املياه يف الرتوبو�سفري (انظر ّ
امللخ�ص الفني،
الر�سم � .)8إزدادت رطوبة ال�سطح ب�شكل عام منذ العام  1976ب�سبب
ا إلرتباط الوثيق بني درجات احلرارة املرتفعة فوق الياب�سة واملحيط.
�إزداد �إجمايل بخار املياه العمودي فوق املحيطات العاملية مبقدار ± 1.2
 %0.3يف العقد الواحد ( %95حدود الثقة) بني العامني  1988و.2004
تتما�شى التغيرّ ات ا إلقليمية امللحوظة من ناحية النمط والكم مع
التغيرّ ات يف درجة حرارة �سطح البحر ومع ا إلفرتا�ض ب�إزدياد الرطوبة
ن�سبي ًا ب�شكل �شبه م�ستمر يف ن�سبة �إختالط بخار املياه .ي�ؤدي بخار املياه
املتزايد يف الغالف اجلوي �إىل مزيد من توفر الرطوبة للتهطال}3.4{ .
يزداد أ�ي�ضاً بخار املياه يف أ�على الرتوبو�سفري .من ال�صعب اليوم
تقييم التغيرّ ات على املدى الطويل يف بخار املياه يف أ�على الرتوبو�سفري,
حيث متتلك أ�همية �إ�شعاعية وذلك ب�سبب حمدودية ا آلليات املتوفّرة .لكن
البيانات املتوفرة اليوم تق ّدم براهني على ا إلزدياد العاملي يف الرطوبة
اخلا�صة ب أ�على الرتوبو�سفري خالل العقدين املا�ضيني (انظر امللخّ �ص
الفني ،الر�سم  .)8تتما�شى هذه امل�شاهدات مع ا إلرتفاع امللحوظ يف
درجات احلرارة ومتثل تقدم ًا هام ًا منذ تقرير التقييم الثالث}3.4{ .
يتحكم التذبذب اجلنوبي/النينيو بالتغيرّ ات يف ال�سحاب.
�صادف الرتاجع املنت�رش (لكن غري موجود يف كل مكان) يف  DTRالقاري
مع �إزدياد كمية ال�سحاب .ال تتفق امل�شاهدات على ال�سطح مع م�شاهدات
أالقمار ال�صناعية حول التغيرّ ات ب�شكل عام وحول تغيرّ ات ال�سحاب
املتدن ّية امل�ستوى فوق املحيط .لكن يبدو أ�ن تغيرّ ات ا إل�شعاع يف أ�على
املرجح أ�ن
الغالف اجلوي منذ الثمانينيات وحتى الت�سعينيات (من ّ
تكون مرتبطة جزئي ًا بظاهرة النينيو) ترتبط برتاجع غطاء ال�سحاب
املداري أالعلى م�ستوى ,وتتما�شى مع التغيرّ ات يف ر�صيد الطاقة يف
حمتوى املحيط احلراري}3.4{ .
�إن «ا إلظالم العاملي» لي�س عاملياً يف ات�ساعه ومل ي�ستمر بعد

العام  .1990ل إلنخفا�ض املذكور يف ا إل�شعاع ال�شم�سي على �سطح
أالر�ض بني العامني  1970و 1990حت ّيز ح�رضي .بالعك�س متام ًا ،فقد
�شهدت �إزدياد ًا منذ العام  ،1990تقريب ًا .ي�ؤدي حمل الهباء اجلوي
املتزايد ب�سبب أالن�شطة الب�رشية �إىل تراجع نوعية الهواء ا إلقليمي وكم ّية
ا إل�شعاع ال�شم�سي الذي ي�صل �إىل �سطح أالر�ض .يف بع�ض املناطق مثل
أ�وروبا ال�رشقية ,يقيم الر�صد أالخري للعملية العك�سية مل�ؤ�رش هذا الت أ�ثري
رابط ًا ما بني التغيرّ ات يف ا إل�شعاع ال�شم�سي وبني حت�سني نوعية الهواء
بالتوازي}3.4{ .
�شوهدت توجهات طويلة أ
المد يف كميات التهطال بني العامني
 1900و 2005يف عدة مناطق كبرية (انظر ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم
 .)9كما �شوهد �إزدياد هام يف التهطال يف املناطق ال�رشقية من أ�مريكا
ال�شمالية واجلنوبية ,و أ�وروبا ال�شمالية ،و آ��سيا ال�شمالية والو�سطى.
و�شوهد اجلفاف يف ال�ساحل ,ومنطقة املتو�سط ,و أ�فريقيا اجلنوبية ويف
مناطق من آ��سيا اجلنوبية .يتغيرّ التهطال جلهة الزمان واملكان ,ومل
5
تُلحظ توجهات �صلبة على املدى الطويل ملناطق كربى أ�خرى }3.3{ .
املرجح أ�ن
�شوهد �إرتفاع هام يف أ�حداث التهطال العنيفة .ومن ّ
تكون أ�حداث التهطال العنيفة قد ازدادت (فوق  %95على �سبيل
املثال) يف عدة مناطق من الياب�سة منذ العام  1950تقريباً ,حتى يف
تلك املناطق التي �شهدت �إنخفا�ضاً يف �إجمايل كم التهطال .أ�فيد أ�ي�ض ًا
عن �إزدياد يف أ�حداث التهطال النادرة ( 1كل  50عام ًا) ,لكن البيانات
املتوفرة ال ت�ضم �إال مناطق معدودة فال تكفي لتقييم هذه التوجهات على
نحو مو ّثق (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم }3.8{ .)10
تتوفر براهني بعد امل�شاهدة على �إزدياد يف ن�شاط أ
العا�صري
املداري الكثيف يف �شمال أ
الطل�سي منذ العام  1970تقريباً ,ترتبط
ب�إزدياد يف درجات حرارة �سطح البحر املدارية .وت�شري الرباهني
أ�ي�ضاً �إىل �إزدياد يف ن�شاط أ
العا�صري املداري الكثيف يف مناطق
أ�خرى حيث توىل أ�همية أ�كرب لنوعية البيانات� .إن التغيرّ خالل عدة
عقود ونوعية اّ
�سجلت االعا�صري املدارية قبل ر�صد أالقمار ال�صناعية
الروتينية منذ العام  1970تقريب ًا تعقّد ر�صد التوجهات الطويلة أالمد
يف ن�شاط أالعا�صري املداري ,وما من توجه وا�ضح يف أالعداد ال�سنوية
أ
املرجحة أالعا�صري
للعا�صري املدارية .ت�شري تقديرات قوة التدمري ّ
مرجح منذ منت�صف ال�سبعينيات ,مع اجتاه
املدارية �إىل توجه ت�صاعدي ّ
نحو متديد حياتها و�إزدياد قوتها .كما تظهر التوجهات يف درجات
حرارة �سطح املياه ,وهي متغيرّ ة هامة ت�ؤثر على تطور أالعا�صري املدارية
(انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)11تنتج التغيرّ ات يف عدد أللعا�صري

القليمية من تقرير التقييم الثالث ويف الف�صل  11من هذا التقرير.
� 5إن املناطق اخلا�ضعة للتقييم هي تلك الواردة يف ف�صل التوقعات إ
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إالطار  :3دينامية ال�صفائح اجلليدية و�إ�ستقرارها
�إن ال�صفائح اجلليدية هي كتل جليد �سميكة ووا�سعة تت أ�لف ب�شكل �أ�سا�سي من الثلج امل�ضغوط .تنت�رش بفعل ثقلها وتنقل الثقل
نحو هوام�شها ,حيث تزول ب�شكل �أ�سا�سي بفعل ذوبان �سطحها �أو بتحول اجلبال اجلليدية �إىل بحار �أو بحريات هام�شية .تطوف
التحول يف داخل اجلليد �أو بفعل �إنزالقها على املياه الذائبة حتتها .تتطلب حركة القاعدة ال�رسيعة �إرتفاع
ال�صفائح اجلليدية بفعل
ّ
الحتكاك يف حركة اجلليد .ميكن
حرارة القاعدة �إىل نقطة الذوبان بفعل احلرارة من داخل أالر�ض ,تنقلها املياه الذائبة� ،أو بفعل إ
النزالق بفعل �ضغط الدوران على عدة درجات من القوة ,بناء على وجود �أو غياب الرت�سبات القابلة للتحويل,
�أن تختلف �رسعات إ
خ�شونة املادة التحتية ,وتوفر املياه وتوزيعها .يتم و�صف �رشوط القاعدة ب�شكل غري كامل عاد ًة ,ما ي�ؤدي �إىل نقاط عدم يقني
هامة يف فهم �إ�ستقرار ال�صفائح اجلليدية}4.6{ .
التحرك (تتدفق بني جدران جليدية �أبط أ�) �أو يف أالنهر جليدية
غالب ًا ما يتم توجيه تدفق اجلليد يف تيارات جليدية �رسيعة
ّ
املح�سن يف �شكل تيارات جليدية من �ضغط الدوران أالعلى املرتبط بجليد �أ�سمك يف
اخلارجة (مع جدران �صخرية) .يت أ�تى التدفق
ّ
�أغوار �صخر أ
ال�سا�س �أو من �إنزالق �أكرب عند القاعدة}4.6{ .
يبقى اجلليد اخلارج عن ال�شاطئ معلق ًا بال�صفيحة اجلليدية في�صبح رف ًا جليدي ًا عائماً .يتحرك الرف اجلليدي نحو أالمام
الحتكاك على جوانب الرف اجلليدي
ويرتقق بفعل وزنه ,وهطول الثلوج على �سطحه ،وورود اجلليد من ال�صفيحة اجلليدية .ي�ؤدي إ
وحول املرتفعات املغمورة �إىل تباط ؤ� تدفق الرف اجلليدي وخروجه عن ال�صفيحة اجلليدية .يخ�رس الرف اجلليدي من وزنه من
خالل �إخراج اجلبال اجلليدية وذوبان القاعدة يف املحيط حتتها .تظهر الدرا�سات �أن �إحرتار املحيط مبقدار  1درجة مئوية قد يزيد
من ذوبان القاعدة اجلليدية مبقدار � 10أمتار يف ال�سنة ,لكن املعرفة غري املالئمة لتجويفات الرف الثلجي غري املنفوذ �إليها حت ّد
من دقة هذه التقديرات}4.6{ .
الحرتار ويزداد حجمها
ت�شري ال�سجلاّ ت املا�ضية املحفوظة عن الع�صور ال�سابقة �إىل �أن ال�صفائح اجلليدية تتقل�ص رداً على إ
رداً على التربيد ,وميكن �أن تكون وترية التقل�ص �أ�رسع من �إزدياد احلجم .يبلغ حجم �صفيحة غرينالند اجلليدية � 7أمتار و�صفيحة
�أنتاركتيكا  57مرتاً تقريب ًا من �إرتفاع م�ستوى البحر .ت�شري البيانات عن الع�صور القدمية �إىل �أن ذوبان �إحدى ال�صفيحتني �أو
العينات اجلليدية ت�شري �إىل �أن �أي
الثنتني مع ًا ب�شكل هام من
إ
املرجح �أن يكون قد حدث يف املا�ضي� .إال �أن بيانات امل أ�خوذة من ّ
ّ
من ال�صفائح اجلليدية مل يختف كلي ًا خالل الفرتات الدافئة يف ال�سنوات املليون املا�ضية .ميكن �أن ت�ستجيب ال�صفائح اجلليدية �إىل
الحرتار احلايل .على
اللتزامات
بالتغيات يف امل�ستقبل قد تكون ناجتة عن إ
الت أ�ثري البيئي على فرتات زمنية طويلة جداً� ,أي �أن إ
رّ
تتغي �رسعة اجلليد
�سبيل املثال ,قد مت�ضي �أكرث من � 10آالف �سنة لكي يدخل �إحرتار ال�سطح �إىل داخل أالر�ض
ويحول احلرارات فيه .رّ
ّ
تغيات ال�رسعة الكبرية
التغيات يف �شكل ال�صفيحة اجلليدية �أو حرارة ال�سطح ,لكن قد تطر�أ رّ
فوق معظم ال�صفيحة اجلليدية رداً على رّ
ب�رسعة يف التيارات اجلليدية أ
املتغية ,دخول املياه الذائبة على ال�سطح �إىل داخل أالر�ض
والنهر جليدية رداً على ظروف القاعدة
رّ
تغيات يف الرفوف اجلليدية التي تتدفق فيها}6.4 ,4.6{ .
�أو رّ
للندماجات الطويلة �أكرث موثوقية يف معاجلتها لرتاكم ال�سطح وانتزاعه ,كما يف تقرير التقييم
تبقى النماذج املو�ضوعة حالي ًا إ
التغيات ال�سابقة �أو التوقعات امل�ستقبلية ب إ��ستخدام هذه
الثالث ،لكنها ال تت�ضمن معاجلة لديناميات اجلليد ،لذلك قد تقوم حتليالت رّ
النماذج ب�سوء تقدير م�ساهمات التدفقات اجلليدية يف �إرتفاع م�ستوى البحر لكن وط أ�ة هذا احلدث غري معروفة}8.2{ .

املدارية من النينيو ومن التغيرّ ات على مر العقود ,التي ت�ؤدي أ�ي�ض ًا
�إىل �إعادة توزيع عدد العوا�صف املدارية وم�ساراتها .لقد تخطى عدد
أالعا�صري يف �شمال أالطل�سي املع ّدل (يف فرتة ما بني العامني -1981
 )2000خالل ت�سع �سنوات من العام � 1995إىل العام }3.8{ .2005

�شوهدت حاالت جفاف أ��شد و أ�طول يف مناطق أ�و�سع ,خا�صة
يف املناطق املدارية و�شبه املدارية منذ ال�سبعينيات .فيما تتعدد
القيا�سات املختلفة للجفاف ,ت�ستخدم عدة درا�سات تغيرّ ات التهطال
با إل�ضافة �إىل احلرارة� 6.ساهم يف هذه التغيرّ ات جفاف متزايد ب�سبب
درجات احلرارة املرتفعة وتهطال مرتاجع على الياب�سة}3.3{ .

6
وال�شعاع ال�شم�سي وال�سحاب وبخار
متغيات ك�رسعة الرياح إ
جتمع احلرارة والتهطال يف م�ؤ�رش باملر ل�شدة اجلفاف ويعترب يف هذا التقرير قيا�س ًا للجفاف .ال يت�ضمن هذا امل�ؤ�رش رّ
املياه لكنه قيا�س هام للتهطال وحده.
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التغيات يف الغالف اجلليدي :ال�سجلاّ ت آاللية
رّ

يغطي اجلليد حالي ًا  %10من م�ساحة الياب�سة ,منه جزء �ضئيل جد ًا
خارج أ�نتاركتيكا وغرينالند .كما يغطي  %7تقريب ًا من املحيطات يف املع ّدل
ال�سنوي .يف منت�صف ال�شتاء ,تغطي الثلوج  %49تقريب ًا من م�ساحة

الياب�سة يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية .من ميزات الثلج واجلليد
املهمة بيا�ض �سطحها .مبا أ�ن �سطوح الثلوج واجلليد تعك�س  %90من
�إ�شعاع ال�شم�س الوافد ,فيما يعك�س املحيط املفتوح أ�و أالرا�ضي احلرجية
حوايل  %10فح�سب منها ,تكون التغيرّ ات يف غطاء الثلج واجلليد آ�ليات
�إ�ستجابة هامة يف التغيرّ املناخي .با إل�ضافة �إىل ذلك� ,إن الثلج واجلليد

التغيات يف الغطاء الثلجي
رّ

التغيات يف �إمتداد البحر
رّ

3.2

ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻐﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﺜﻠﻮﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺧﻼﻝ ﺁﺫﺍﺭ  /ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻧﻴﺴﺎﻥ  /ﺃﺑﺮﻳﻞ

١٤

ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳉﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )(٢٠٠٥ - ١٩٧٩

ﺃ(
٨٫٠

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

٧٫٥

٣٨

٧٫٠
٦٫٥
٦٫٠

٣٥

٥٫٥
١٩٨٠

٣٢

١٩٢٠

١٩٣٠

١٩٤٠

١٩٥٠

١٩٦٠

١٩٧٠

ﺍﻟﻌﺎﻡ

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

٢٠١٠

ﺏ(

١٩٨٥

١٩٩٠

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠٥

ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )(٢٠٠٥ - ١٩٧٩

٠٫٤

ﺟﻼﺀ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ  /ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻧﻴﺴﺎﻥ  /ﺃﺑﺮﻳﻞ
)ﻣﻦ  ١٩٨٨ﺣﺘﻰ ) – (٢٠٠٤ﻣﻦ  ١٩٦٧ﺣﺘﻰ (١٩٨٧

 ١٠٦ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

٠٫٢
٠٫٠
٠٫٢٠٫٤٠٫٦٠٫٨-

slope= -0.034 ± 0.006 p-value= 0
١٩٨٠

ﺝ(

١٩٨٥

١٩٩٠

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠٥

ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ )(٢٠٠٥ - ١٩٧٩

٠٫٤

 ١٠٦ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

٠٫٢
٠٫٠
٠٫٢٠٫٤٠٫٦٠٫٨-

slope= -0.006 ± 0.005 p-value= 0.2
١٩٨٠

 ٢٦-ـ ٣٦-

 ١٦-ـ ٢٥-

 ٦-ـ ١٥-

 ٥-ـ ٥

 ٦ـ ١٥

 ١٦ـ ٢٥

 ٢٦ـ ٣٨

الر�سم  .12أ(�على) املنطقة املغطاة بالثلج يف الن�صف ال�شمايل آلذار  /مار�س
 ني�سان  /أ�بريل من م�ؤ �رش غطاء الثلج (قبل  )1972من املواقع وبياناتتغيات
أالقمار ال�صناعية (خالل العام  1972وبعده) .تظهر التموجات رّ
عقدية(انظر الوثيقة  ) A.3مع نطاق البيانات بني  5و %95أ
بال�صفر .أ(��سفل)
التغيات يف توزيع الغطاء الثلجي يف آ�ذار  /مار�س  -ني�سان  /أ�بريل بني
رّ
فرتات ما�ضية ( )1987 -1967والحقة ( )2004-1988من قيا�سات
أالقمار ال�صناعية (يف ن�سبة التغطية) .تظهر أاللوان الداكنة املناطق حيث
تراجع الغطاء الثلجي .تظهر التموجات احلالية خطوط ت�ساوي درجة احلرارة
آلذار  /مار�س  -ني�سان  /أ�بريل بلغت  0و 5درجة مئوية من العام 1967
�إىل العام  ,2004من بيانات وحدة أالبحاث املناخية .ير�صد التدين أالكرب
خطوط ت�ساوي درجات احلرارة البالغة  0و 5درجة ,ما يعك�س ا إل�ستجابة
القوية بني الثلوج واحلرارة{ .الر�سم }4.3 ,4.2
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١٩٨٥

١٩٩٠

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠٥

الر�سم ( .13ا) ّمد اجلليد البحري أالدنى يف القطب ال�شمايل (ب) ا إلختالالت
يف مد اجلليد البحري أالدنى يف القطب ال�شمايل (ج) ا إلختالالت يف ّمد
اجلليد البحري أالدنى يف أ�نتاركتيكا خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني
 .2005-1979ت�شري الرموز �إىل أالرقام ال�سنوية فيما تظهر التموجات
التغيات العقدية (انظر الوثيقة  ) A.3ت�شري اخلطوط املخرطة
الزرقاء رّ
خطيًا بلغ 103 x 20 ± 60-
جتاها
�
النتائج
تظهر
(ا)
ي.
خط
�إىل �إتجّ اه
ً
ّ
إ
ّ
أ
مربعا يف ال�سنة� ,و حوايل – %7.4للعقد( .ب) بلغ التوجه اخلطي
ً
كيلومرتاً
مربعا يف العام (موازية حلوايل –  %2.7يف
ً
– 103 x 7.4 ± 33كيلومرتاً
العقد) وهو هام يف نطاق الثقة ب ( .%95ج) تظهر النتائج يف أ�نتاركتيكا
مربعا يف العام
ً
ً
ً
يجابيا �صغرياً بلغ  103 x 9.2 ± 5.6كيلومرتاً
توجها � إ
ح�صائيا{ .الر�سم }4.9 ,4.8
ً
وهو غري هام � إ
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عازالن فاعالن .تكون أالر�ض املجمدة مو�سمي ًا أ�كرث تو�سع ًا من غطاء
الثلج ,يعترب وجودها هام ًا لتق ّلبات الطاقة والرطوبة .لذلك ت�ؤدي
ال�سطوح املجلدة أ�دوار ًا هامة يف آ�ليات الطاقة واملناخ}4.1{ .
يخزن الغالف اجلليدي حوايل  %75من املياه العذبة يف العامل .على
امل�ستوى ا إلقليمي ,ت�ؤدي التغيرّ ات يف الكتلة اجلليدية اجلبلية ,أ
والنهر
جليدية والقلن�سوات اجلليدية ال�صغرية دور ًا أ��سا�سي ًا يف توفر املياه
العذبة .مبا أ�ن اجلليد يتحول �إىل ماء �سائل يف درجات حرارة مع ّينة,
يكون اجلليد عن�رص ًا من النظام املناخي ميكن أ�ن يخ�ضع لتغيرّ حاد بعد
�إحرتا ٍر ٍ
كاف .تو�سعت م�شاهدات التغيرّ يف اجلليد وحتليالته وحت�سنت
منذ تقرير التقييم الثالث ,ومن بينها تق ّل�ص حجم أالنهر جليدية,
وتراجع الغطاء الثلجي ,والتغيرّ ات يف الرتبة ال�صقيعية ,والرتاجع
يف ات�ساع اجلليد يف بحر القطب ال�شمايل ,وترقق �صفيحة غرينالند
اجلليدية يف أ�طرافها ب�شكل يتخطى �سماكتها الداخلية من ت�ساقط الثلوج

املتزايد ,وتراجع أالرا�ضي املتج ّلدة مو�سمي ًا وغطاء البحريات أ
والنهار.
وباتت ت�سمح هذه بتح�سني فهم كيفية تغيرّ الغالف اجلليدي ,ومن بينها
م�ساهمته بالتغيرّ ات احلالية يف م�ستوى البحر .يركز هذا التقرير على
املرحلة املمتدة من العام  1961حتى اليوم ومن العام  1993حتى
اليوم ,نظر ًا لتوفر بيانات قيا�س حجم اجلبال اجلليدية امل أ�خوذة على
نحو مبا�رش ،وم�شاهدات قيا�س �إرتفاع ال�صفائح اجلليدية}4.1{ .
تراجع الغطاء الثلجي يف معظم املناطق خا�ص ًة يف ال�شتاء.
تراجع الغطاء الثلجي يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية اخلا�ضع
ملراقبة أالقمار ال�صناعية بني العامني  1966و 2005كل �شهر با�ستثناء
ت�رشين الثاين/نوفمرب وكانون أالول /دي�سمرب ,مع تراجع يف  %5من
املع ّدل ال�سنوي يف نهاية الثمانينيات( .انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم )12
يف الن�صف اجلنوبي من الكرة أالر�ضية ,تظهر البيانات الطويلة القليلة
أ�و الوكالء يف معظم احلاالت تراجع ًا أ�و عدم تغيرّ يف أالعوام أالربعني

تغي �إرتفاع ال�سطح امللحوظة
معدّالت رّ
 ٥٠٠ﻛﻠﻢ

 ٢٥٠ﻛﻠﻢ

>٥٠

٢٥

٠

>٥٠- ٢٥-

التغي يف �إرتفاع �سطح أالر�ض احلديث يف غرينالند (الي�سار )2005-1989 ,أو�نتاركتيكا (اليمني .)2005 -1992 ,ت�شري املناطق
الر�سم  .14معدّالت رّ
أ
أ
التغيات على مر
احلمراء �إىل �إرتفاع يف ال�سطح والزرقاء �إىل تدين ال�سطح ,الذي ي�شري �إىل �إزدياد الكتلة اجلليدية �و فقدانها يف املوقع ,على الرغم من �ن رّ
الوقت يف �إرتفاع القاعدة ال�صخرية والكثافة القريبة من ال�سطح هامة جداً  .يف غرينالند ,تظهر أالنهر جليدية ال�رسيعة الرتقق وهي كتل Jakobshavn (J),
 )Kangerdlugssuaq (K), Helheim (Hواملناطق على ال�شاطئ ال�رشقي اجلنوبي ,مع توازن الكتلة املقدر مقابل الوقت (مع اجلمع بني  Kو  ،Hيف  Gtيف
العام الواحد ,مع أ�رقام �سلبية ت�شري �إىل فقدان الكتلة من ال�صفيحة اجلليدية �إىل املحيط) .بالن�سبة �إىل أ�نتاركتيكا ,تظهر الرفوف اجلليدية املقدر أ�نها ت�سمك أ�و
ترتقق أب�كرث من � 30سنتيمرتاً يف العام الواحد من خالل املثلثات أالرجوانية (الرتقق) واملثلثات احلمراء (ال�سماكة) متوجهة نحو البحر من الرفوف اجلليدية
املالئمة{ .الر�سم }4.19 ,4.17
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املا�ضية أ�و أ�كرث .يرتبط �إت�ساع الغطاء الثلجي يف الن�صف ال�شمايل من
الكرة أالر�ضية خالل ن�سيان /أ�بريل بدرجات احلرارة يف ال�شهر نف�سه
التي ترتاوح ما بني  40°Nو 60°Nما يعك�س ا إل�ستجابة بني الثلج
ودرجات احلرارة}4.2{ .
مت توثيق تراجع يف الكتلة الثلجية يف عدة مناطق يف العامل
بنا ًء على �سل�سالت زمنية �سنوية من مقابل املياه من الثلج اجلبلي
وعمق الثلوج .ميكن أ�ن تكون الثلوج اجلبلية ح�سا�سة جتاه التغيرّ ات
الب�سيطة يف احلرارةخا�صة يف مناطق املناخ املعتدل ,حيث يرتبط ا إلنتقال
من املطر �إىل الثلج عامة وعن كثب ب�إرتفاع م�ستوى التجليد .يزداد
الرتاجع يف الكتلة الثلجية اجلبلية يف غرب أ�مريكا ال�شمالية ويف جبال
أاللب ال�سوي�رسية يف ا إلرتفاعات أالدنى أ
والكرث دفئ ًا .تراجع مقابل
الثلوج اجلبلية من املياه منذ العام  1950يف  %75من حمطات الر�صد
يف غرب �شمال أ�مريكا .كما تراجع عمق الثلوج اجلبلية يف أاللب وجنوب
�رشق أ��سرتاليا .لكن امل�شاهدات املبا�رشة لعمق الثلج تبقى حمدودة جد ًا
لتحديد التغيرّ ات يف أالنديز� ,إال أ�ن قيا�سات درجات احلرارة ت�شري �إىل
أ�ن �إرتفاع ت�ساقط الثلوج (فوق خط الثلوج) قد �إزداد يف املناطق اجلبلية
يف أ�مريكا اجلنوبية}4.2{ .
تظهر الرتبة ال�صقيعية أ
والر�ض املجلدة مو�سمياً يف معظم
أ
الرا�ضي تغيرّ ات كثرية يف العقود املا�ضية .ميكن أ�ن ت�ؤثر
التغيرّ ات يف ظروف الرتبة ال�صقيعية يف �سيالن أالنهار ,ووفرة املياه,
وتبادل الكربون و�إ�ستقرار املناظر الطبيعية ,و أ�ن ت�سبب �رضر ًا للبنى
التحتية .مت ا إلفادة عن �إرتفاع يف درجات احلرارة على أ�على طبقة الرتبة
ال�صقيعية مبقدار  3درجات مئوية منذ الثمانينيات .كما متت م�شاهدة
�إحرتار الرتبة ال�صقيعية مع نطاق متغيرّ يف املحيط القطب ال�شمايل,
و�سيبرييا ,وه�ضبة التيبيت ،و أ�وروبا .ترتاجع قاعدة الرتبة ال�صقيعية
مبع ّدل يرتاوح بني  0.04مرت ًا يف العام الواحد يف أ�ال�سكا �إىل  0.02مرت ًا
يف العام يف ه�ضبة التيبيت}4.7{ .
تراجعت املنطقة الق�صوى التي تغطيها أ
الر�ض املتج ّلدة
مو�سمياً مبقدار  %7تقريباً يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أ
الر�ضية
خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ,مع تراجع بلغ  %15يف
الربيع .تراجع عمقها أالق�صى بحوايل  0.3مرت ًا يف منطقة أ�وروبا
و آ��سيا منذ منت�صف القرن الع�رشين .با إل�ضافة �إىل ذلك� ,إزداد عمق
أالتربة املو�سمية الق�صوى بحوايل  0.2مرت ًا يف القطب ال�شمايل الرو�سي
بني العامني  1956و}4.7{ .1990
ي�شري التوجه العام يف جليد أ
النهار والبحريات يف الن�صف
الر�ضية خالل أ
ال�شمايل من الكرة أ
العوام املئة واخلم�سني املا�ضية
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كمع ّدل� ،إىل أ�ن تاريخ التجليد بلغ الحقاً مع ّدل  1.9 ± 5.8يوماً يف
القرن الواحد ,فيما حدث تاريخ ا إلنف�صال يف وقت �سابق مبع ّدل
 1.4 ± 6.5يوماً يف القرن الواحد .وقد مت ر�صد تغيرّ مكاين هام
أ�ي�ض ًا ,و أ�ظهرت بع�ض املناطق توجه ًا معاك�س ًا}4.3{ .
تق ّل�ص مع ّدل �إمتداد جليد بحر القطب ال�شمايل ال�سنوي بحوايل
 %0.6 ±2.7يف العقد الواحد منذ العام  1978بنا ًء على م�شاهدات
القمر ال�صناعي (انظر ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم  .)13يكون تراجع
ا إلمتداد يف ال�صيف أ�كرب منه يف ال�شتاء .يبلغ الرتاجع يف ال�صيف مع ّد ًال
أ�دنى وقدره  %2.4 ± 7.4يف العقد الواحد .ت�شري البيانات أالخرى
�إىل أ�ن الرتاجع يف ال�صيف بد أ� يف العام  1970تقريب ًا .ت�شري م�شاهدات
م�شابهة يف أ�نتاركتيكا �إىل تغيرّ أ�كرب خالل ال�سنة الواحدة ،لكن ال تلحظ
توجهات متنا�سقة خالل فرتة امل�شاهدات ال�ساتلية .على عك�س التغيرّ ات
يف اجلليد القاري كال�صفائح اجلليدية أ
والنهر جليدية ,ال ت�ساهم التغيرّ ات
يف اجلليد البحري مبا�رش ًة يف تغيرّ م�ستوى البحر (مبا أ�ن هذا اجلليد
يطوف أ�� ً
صال) ,لكن ميكنه أ�ن ي�ساهم يف التغيرّ ات يف امللوحة من خالل
توفري املياه العذبة}4.4{ .

حمتوى الطاقة يف النظام املناخي
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تغي يف حمتوى الطاقة يف عدة عنا�رص من نظام أالر�ض خالل
الر�سم  .15رّ
فرتتني ( 2003 -1961و .)2003 - 1993ت�شري اخلطوط الزرقاء �إىل
الفرتة املمتدة بني العام  1961والعام  2003واخلطوط أالخرى �إىل الفرتة
التغي ا إليجابي يف الطاقة
املمتدة بني العامني  1993و .2003يعني رّ
�إزدياداً يف الطاقة املخزنة أ(�ي حمتوى احلرارة يف املحيطات ,واحلرارة
الكامنة من حجم اجلليد والبحر املرتاجع ,واملحتوى احلراري يف املحيطات
تغيات الرتبة ال�صقيعية واحلرارة الكامنة
با�ستثناء املحتوى الكامن من رّ
أ
اخلط� هي نطاقات
املرجحة يف الغالف اجلوي) .كل تقديرات
والطاقة
ّ
الثقة ب  .%90ال تتوفر تقديرات للثقة جلهة ربح احلرارة القارية .لقد
قي�ست بع�ض النتائج من النتائج املن�شورة عن الفرتتني{ .الر�سم }5.4

ّ
امللخ�ص الفني

3.3

تغيات يف املحيط :ال�سجلاّ ت آاللية
رّ

ي�ضطلع املحيط بدور هام يف املناخ والتغيرّ املناخي .يت أ�ثر املحيط
بتبادالت الكتلة والطاقة والزخم مع الغالف اجلوي .تبلغ قدرته احلرارية
 1000مرة قدرة الغالف اجلوي ,لذلك يكون امت�صا�ص املحيط ال�صايف
للحرارة أ�كرب بعدة أ��ضعاف من الغالف اجلوي (انظر امللخّ �ص الفني،
الر�سم  .)15ميكن �إعتماد امل�شاهدات العاملية للحرارة التي متت�صها
املحيطات على أ�نها �إختبار نهائي للتغيرّ ات يف ر�صيد الطاقة العاملي.
للتغيرّ ات يف ر�صيد الطاقة التي متت�صها الطبقات العليا للمحيط دور هام

١٥

ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ )(1022J

خالل القرن الع�شرين ,عرفت أ
النهر جليدية والقلن�سوات
اجلليدية خ�سارات وا�سعة النطاق يف كتلتها و�ساهمت يف �إرتفاع
م�ستوى البحر .ق ّدرت خ�سارة أالنهر جليدية والقلن�سوات اجلليدية
(با�ستثناء تلك املوجودة حول �صفائح غرينالند و أ�نتاركتيكا اجلليدية)
ب  0.18 ± 0.50ملم يف العام الواحد يف مقابل م�ستوى البحر بني
العامني  1961و ,2003و 0.22 ± 0.77ملم يف العام الواحد يف مقابل
املرجح أ�ن تكون
م�ستوى البحر بني العامني  1991و .2003ومن ّ
خ�سارة أالنهر جليدية يف أ�واخر القرن الع�رشين �إ�ستجابة إلحرتار ما
بعد العام }4.5{ .1970
تظهر امل�شاهدات أ
الخرية تغيرّ ات �سريعة يف تدفق اجلليد
يف بع�ض املناطق ,ما ي�ساهم يف �إرتفاع م�ستوى البحر وي�شري �إىل
أ�ن دينامية حركة اجلليد قد تكون عام ًال أ��سا�سياً يف �إ�ستجابات
الرفوف الثلجية ,أ
والنهر جليدية ال�شاطئية وال�صفائح اجلليدية
للتغيرّ ات املناخية� .إرتبط ترقق الرفوف اجلليدية أ�و فقدانها يف بع�ض
املناطق القريبة من ال�شاطئ يف غرينالند و�شبه اجلزيرة أالنتاركتيكية
وغرب أ�نتاركتيكا بالتدفق املت�سارع أللنهر جليدية القريبة والتيارات
اجلليدية ما ي�شري �إىل أ�ن الرفوف اجلليدية (ومن بينها الرفوف اجلليدية
الق�صرية البالغة م�ساحتها كيلومرتات أ�و ع�رشات الكيلومرتات) قد
ت�ؤدي أ�دوار ًا أ�كرب يف حتقيق �إ�ستقرار احلركة اجلليدية واحل ّد منها.
كما يبدو أ�ن درجات احلرارة يف الغالف اجلوي واملحيطات ت�ساهم
املرجح جداً أ�ن يكون ل إلحرتار ال�صيفي
يف التغيرّ ات امللحوظة .من ّ
الوا�سع يف منطقة �شبه جزيرة أ�نتاركتيكا دور ًا يف �إنف�صال رف الر�سن
اجلليدي  the Larsen B Ice Shelfال�رسيع املت أ�تي يف العام 2002
ب�سبب الذوبان املت�سارع يف ال�صيف الذي حفر أ�ثالم ًا .ال تلتقط النماذج
بدقة كل العمليات الفيزيائية التي يبدو أ�نها مرتبطة ب�إن�شقاق اجلبال
اجلليدية (كما يف حالة �إن�شقاق الر�سن ب)}4.6{ .

حمتوى املحيطات احلراري العاملي ( 700 -0م)
١٠
٥
٠
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ﺍﻟﻌﺎﻡ

الر�سم � .16سل�سالت زمنية للمحتوى احلراري يف املحيطات ()J 1022
لطبقة  0حتى  700مرت� .إن اخلطوط املختلفة أاللوان هي حتليالت
التحول
م�ستقلة للبيانات املحيطية .ت�شري التموجات ال�سوداء واحلمراء �إىل ّ
حتول
من ّ
معدل  1990-1961وت�شري التموجات اخل�رضاء أال�صغر �إىل ّ
معدل التموجات ال�سوداء للفرتة املمتدة ما بني العامني -1993
عن ّ
 .2003ت�شري الظالل الرمادية �إىل نطاق عدم اليقني ب  %90للتموج
أ
االتموجني أالخريين{ .الر�سم }5.1
اخلط� �إىل
أال�سود وت�شري خطوط
ّ

أ�ي�ض ًا يف التغيرّ ات املناخية يف الفرتات املو�سمية وبني ال�سنني ,على غرار
النينيو .كما للتغيرّ ات يف �إنتقال احلرارة ودرجات حرارة �سطح البحر
ت أ�ثريات هامة يف عدد من املناخات ا إلقليمية يف العامل .تعتمد احلياة يف
البحر على احلالة احليوية اجليولوجية الكيميائية للمحيط وت�ؤثر عليه
التغيرّ ات يف حالته الفيزيائية ودورانه .كما ميكن أ�ن ت�ؤثر التغيرّ ات يف
كيمياء املحيط اجليولوجية احليوية على النظام املناخي ,على �سبيل
املثال ,من خالل التغيرّ ات يف امت�صا�ص الغازات الن�شطة �إ�شعاعي ًا كثاين
أ�ك�سيد الكربون أ�و �إنبعاثها}7.3 ,5.1{ .
حتدث التغيرّ ات يف مع ّدل م�ستوى البحر العاملي جزئي ًا ب�سبب
التو�سع احلراري أ�و التق ّل�ص احلراري
التغيرّ ات يف الكثافة ,من خالل
ّ
حلجم املحيط .كما للتغيرّ ات املحلية يف م�ستوى البحر عن�رص مرتبط
بالكثافة ب�سبب تغيرّ ات احلرارة وامللوحة .با إل�ضافة �إىل ذلك ,ميكن أ�ن
يقوم تبادل املياه بني املحيطات واخلزانات أالخرى (على مثال ال�صفائح
اجلليدية ,أ
والنهر جليدية اجلبلية ,وخزانات املياه اجلوفية والغالف
اجلوي) بتغيري كتلة املحيط وت�ساهم بالتايل يف تغيرّ ات م�ستوى املحيط.
ال حتدث التغيرّ ات يف م�ستوى البحر ب�شكل متناغم جغرافي ًا �إذ أ�ن
العمليات على غرار التغيرّ ات يف دوران املحيط غري متنا�سقة على الكرة
أ
الر�ضية (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم }5.5{ .)4
ميكن أ�ن تكون املتغيرّ ات املحيطية مفيدة لر�صد التغيرّ املناخي,
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ّ
امللخ�ص الفني

ال �سيما تغيرّ ات احلرارة وامللوحة حتت طبقة ال�سطح حيث تكون
املتغيرّ ات أ��صغر ون�سبة ال�ضجة – الدليل أ�على .قدمت امل�شاهدات
املحللة منذ تقرير التقييم الثالث براهني جديدة للتغيرّ ات يف حمتوى
املحيط احلراري العاملي وامللوحة ,وم�ستوى البحر ,وم�ساهمات التو�سع
احلراري يف �إرتفاع م�ستوى البحر ,وتطور الكتلة املائية والدورات
احليوية اجليولوجية الكيميائية}5.5{ .
3.3.1

التغيرّ ات يف حمتوى املحيط احلراري والدوران

ي�شهد املحيط �إحرتار ًا يف العامل منذ العام  ,1955و�شكّل خالل
هذه املرحلة أ�كرث من  %80من التغيرّ ات يف حمتوى الطاقة لنظام
أ
الر�ض املناخي .ي�سمح �إجمايل  7.9مليون أ��سلوب عمودي ببناء
حم�سنة (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)16قام
�سل�سالت زمنية عاملية ّ
عدد من املحللني امل�ستقلني مبحاكاة حتليالت ر�صيد املحيطات احلراري
العاملي وهي تتما�شى مع املنهجية امل�ستخدمة ،وتتطلب حتديدات تغطية
البيانات .
�إال أ�ن عدم مالءمة توزيع البيانات (خا�صة التغطية يف املحيط
اجلنوبي وجنوب الهادئ) قد ت�ساهم يف التغيرّ ات الوا�ضحة بني العقود
يف املحتوى احلراري .بني العامني  1961و� ,2003إمت�صت طبقة املحيط
التي ترتاوح بني  0و  3000م حوايل  ×1022 14.1جول ,ما يوازي
مع ّدل �إحرتار يبلغ  0.2واط يف املرت املربع الواحد (لكل وحدة م�ساحة
من �سطح أالر�ض) .بني العامني  1993و ,2003كان مع ّدل ا إلحرتار
املنا�سب يف طبقة املحيط أالعلى أ�ي بني  0و  700م أ�على وبلغ حوايل
 0.18 ± 0.5واط للمرت املربع الواحد .مقارنة بالفرتة املمتدة ما بني
العامني � ,2003 – 1961شهدت الفرتة املمتدة ما بني العامني -1993
 2003مع ّدالت �إحرتار عالية ,لكن يف فرتة  2004و� ,2005شهدت تربيد ًا
مقارنة بالعام }5.3 –5.1{ .2003
ينت�شر ا إلحرتار فوق الـطبقة ال 700م من املحيط يف العامل.
ي�شهد املحيط أالطل�سي �إحرتار ًا جنوب خط  .45°Nويزداد ا إلحرتار
يف حو�ض املحيط أالطل�سي أ�كرث منه يف املحيط الهادئ واملحيط الهندي
واملحيطات اجلنوبية ,ب�سبب خلية الدوران العميقة يف �شمال أالطل�سي .مل
ُيظهر الدوران العميق يف الن�صف اجلنوبي �إ�شارات على التغيرّ بنا ًء على
البيانات املتوفرة� .إال أ�ن الطبقات العليا للمحيط اجلنوبي ت�ساهم كثري ًا
يف ا إلحرتار العاملي .ي�شهد بحران على أالقل يف خطوط العر�ض �شبه
7
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املدارية (املتو�سط وبحر اليابان� /رشق ال�صني) �إحرتار ًا .فيما يتوجه
العامل نحو ا إلحرتار� ,شوهدت تغيرّ ات هامة بني العقود يف الت�سل�سالت
الزمنية العاملية ,وت�شهد مناطق كبرية تربيد ًا يف املحيطات .بردت أ�جزاء
من �شمال أالطل�سي و�شمال الهادئ والهادئ ا إل�ستوائي خالل أالعوام
اخلم�سني املا�ضية .تظهر التغيرّ ات يف املحيط الهادئ أ�مناط ًا مكانية
م�شابهة للنينو مرتبطة جزئي ًا بالتذبذب العقدي يف الهادئ}5.3 ,5.2{ .
تظهر أ�جزاء من التقلبي أ
الطل�سي الطويل تغيرّ ات عقدية هامة,
لكن البيانات ال تدعم توجهاً متنا�سقاً يف الدوران}5.3{ .
3.3.2

التغيرّ ات يف ملوحة املحيطات وكيميائها
اجليولوجية ا إلحيائية

أ� ّدى امت�صا�ص الكربون الب�رشي املن� أش� منذ العام � 1750إىل �إزدياد
حمو�ضة املحيط ,وتدين يف درجة حمو�ضة �سطحه بلغ  0.1وحدة .7يغري
�إمت�صا�ص املحيط لثاين أ�ك�سيد الكربون من توازنه الكيميائي .ي�ش ّكل
ثاين أ�ك�سيد الكربون املذ ّوب حم�ض ًا �ضعيف ًا ,فتنخف�ض درجة احلمو�ضة
فيما يرتفع ثاين أ�ك�سيد الكربون املذ ّوب ( أ�ي أ�ن املحيط ي�صبح أ�كرث
حمو�ض ًة) .يتم �إحت�ساب �إجمايل درجة احلمو�ضة من تقديرات �إمت�صا�ص
الكربون الب�رشي املن� أش� ومناذج ب�سيطة للمحيطات .تظهر امل�شاهدات
املبا�رشة لدرجة احلمو�ضة يف املحطات املتوفرة خالل أالعوام الع�رشين
املا�ضية توجهات يف تدين م�ستوى احلمو�ضة ,مبع ّدل  0.02وحدة يف
العقد الواحد .ي�ؤدي �إنخفا�ض درجة حمو�ضة املحيطات �إىل �إنخفا�ض
العمق الذي يذوب فيه كربونات الكا�سليوم و�إىل �إرتفاع حجم املحيط
غري امل�شبع ب�شكل ٍ
كاف يف ما يخ�ص معدن أالراغونيت (وهو نوع �شبه
م�ستقر من كاربونات الكال�سيوم) والكال�سيت ,وت�ستخدمها املخلوقات
البحرية لتكوين �صفدها .كما ي�ؤدي �إنخفا�ض درجة حمو�ضة �سطح
املحيط و�إرتفاع حرارة ال�سطح �إىل تخفي�ض قدرة املحيط على عزل
ثاين أ�ك�سيد الكربون ومع ّدل امت�صا�ص املحيطات فائ�ض ثاين أ�ك�سيد
الكربون من الغالف اجلوي}7.3 ,5.4{ .
�إنخف�ض تركيز أ
الك�سيجني يف الثريموكالين اخلا�ضع للتهوئة
(بني  100و1000م) يف معظم أ�حوا�ض املحيطات بني العامني
 1970و .1995قد تعك�س هذه التغيرّ ات مع ّد ًال حمدود ًا من
التهوئة مرتبط ب�إحرتار الطبقات العليا و /أ�و التغيرّ ات يف الن�شاط
لحيائي}5.4{ .
اإ

امللوحة هي قيا�س تركيز �أيونات الهيدروجني ووحدتها  pHحيث )  .pH = –log(Hي�ساوي �إنخفا�ض درجة واحدة يف ( pHدرجة احلمو�ضة) �إرتفاع ًا بع�رشة �أ�ضعاف يف تركيز
الهيدروجني �أو احلمو�ضة.
+

ّ
امللخ�ص الفني

التوجهات اخلط ّية ملتو�سط امللوحة وفق ًا للمناطق
()1998 - 1955

3.3.3

٠

ﺍﻟﻌﻤﻖ )ﻣﺘﺮ(

١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠

٨٠-

٦٠-

٤٠-

٤٠

٢٠
٠
٢٠ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ

٨٠

٦٠

خطية ( )1998-1955للملوحة املتو�سطة (مقيا�س امللوحة العملي) للمحيط
الر�سم  .17توجهات ّ
العاملي� .إن نطاق احلدود ال�سوداء هو  0.01للعقد واخلطوط املخرطة  0.005 ±يف العقد� .إن اخلط
الداكن وال�سميك هو حدود ال�صفر .ت�شري الظالل احلمراء �إىل أ�رقام ت�ساوي أ�و تتخطى  0.005يف
العمق والظالل الزرقاء �إىل أ�رقام تت�ساوى مع أ�و تكون أ�دنى من –  0.005يف العقد{ .الر�سم }5.5

بني العامني  1961و ,2003ق ّدر مع ّدل
�إرتفاع م�ستوى البحر العاملي من بيانات مقيا�س
املد واجلزر مبقدار  0.5 ± 1.8ملم يف العام
ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم .)18
الواحد (انظر
بهدف النظر يف ر�صيد م�ستوى البحر ,تتوفر أ�ف�ضل
التقديرات ويرتاوح نطاق الثقة ما بني  5و%95
جلميع م�ساهمات جليد الياب�سة .بلغ مع ّدل م�ساهمة
التو�سع احلراري يف �إرتفاع م�ستوى البحر خالل
هذه املرحلة  0.12 ± 0.42ملم يف العام الواحد,
مع تغيرّ ات عقدية هامة ,فيما تقدر م�ساهمة أالنهر
جليدية والقلن�سوات اجلليدية وال�صفائح اجلليدية
مبقدار  0.5 ± 0.7ملم يف العام الواحد (انظر امللخّ �ص
الفني ،اجلدول  .)3تبلغ �إذ ًا القيمة ا إلجمالية لهذه
امل�ساهمات املقدرة املرتبطة باملناخ خالل العقود
أالربعة املا�ضية  0.5 ± 1.1ملم يف العام الواحد,
أ�ي أ�قل من أ�ف�ضل تقدير من م�شاهدات مقيا�س املد

متو�سط م�ستوى البحر العاملي
١٠٠
٥٠

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﻣﻠﻢ(

وتنت�شر الرباهني على التغيرّ ات يف ملوحة
املحيطات على م�ستوى احلركات احللزونية
واحلو�ض خالل ن�صف القرن املا�ضي (انظر ّ
امللخ�ص
الفني ،الر�سم  ,)17با إل�ضافة �إىل �إزدياد ملوحة املياه
القريبة من ال�سطح يف املناطق أ
الكرث عر�ض ًة للتبخر
يف جميع أ
الحوا�ض املحيطية .ت�ؤدي هذه التغيرّ ات
يف امللوحة �إىل تغيرّ ات يف دورة املياه يف املحيطات.
يف مناطق خطوط العر�ض العليا يف كل من ن�صفي الكرة
أالر�ضية ,تظهر مياه ال�سطح �إنتعا�ش ًا �إجمالي ًا يتما�شى
مع بلوغ التهطال يف هذه املناطق مع ّد ًال أ�على ,على الرغم
من �إمكانية م�ساهمة أ�كرب يف اجلريان ,وذوبان اجلليد,
والتدفّق والتغيرّ ات يف الدوران اجلنوبي .تتميز خطوط
العر�ض �شبه املدارية يف الن�صفني من الكرة أالر�ضية
ب�إزدياد يف ملوحة طبقة الـ  500م العليا .كما تتنا�سق
أالمناط مع تغيرّ يف دورة املياه على أالر�ض ,خا�صة
تغيرّ ات التهطال وانتقال أ�كرب للمياه يف الغالف اجلوي
من خطوط العر�ض ال ُدنيا نحو خطوط العر�ض العليا
ومن أ
الطل�سي نحو الهادئ}5.2{ .

تغيرّ ات يف م�ستوى البحر

٠
٥٠١٠٠١٥٠٢٠٠-

١٨٨٠

١٩٠٠

١٩٢٠

١٩٤٠

١٩٦٠

١٩٨٠

٢٠٠٠

ﺍﻟﻌﺎﻡ
بناء على �إعادة بناء م�ستوى البحر
الر�سم  .18املعدّالت ال�سنوية ملتو�سط م�ستوى البحر العاملي ً
منذ العام  1870أ
(الحمر) ,وقيا�سات املد واجلزر منذ العام  1950أ(�زرق) وقيا�س ا إلرتفاع
أ
أ
بالقمار ال�صناعية منذ العام ( 1992ال�سود) .تذكر الوحدات بامليليمرت ن�سبة ملتو�سط
أ
 1961حتى  .1990تعطى خطوط الخطاء على �شكل نطاق ثقة مبقدار { .%90الر�سم }5.13
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ّ
امللخ�ص الفني

(العمدة جلهة الي�سار) مقارنة بالنماذج امل�ستخدمة يف هذا التقييم أ
بناء على م�شاهدات أ
(العمدة جلهة اليمني)
اجلدول  .3م�ساهمات يف �إرتفاع م�ستوى البحر ً
(انظر الق�سم  9.5واملرفقات  10.1ملزيد من التفا�صيل) .متثل أالرقام الفرتة املمتدة ما بني العامني  1993و 2003والعقود أالربعة املا�ضية ,ومن بينها
ا إلجمايل امللحوظ.
–1
�إرتفاع م�ستوى م�رشوع البحر ( )mm yr
1993-2003
1961-2003
النماذج
امل�شاهدات
النماذج
امل�شاهدات
م�صادر �إرتفاع م�ستوى البحر
0.7 ± 1.5
0.5 ± 1.6
0.2 ± 0.5
0.12 ± 0.42
التو�سع احلراري
0.3 ± 0.7
0.22 ± 0.77
0.2 ± 0.5
0.18 ± 0.50
أالنهر جليدية والقلن�سوات اجلليدية

�صفيحة غرينالند اجلليدية
�صفيحة أ�نتاركتيكا اجلليدية
جمموع امل�ساهمات املناخية الفردية يف �إرتفاع
م�ستوى البحر
�إرتفاع م�ستوى البحر امللحوظ

تزايد ن�شاط أالعا�صري املدارية القوية
�إرتفاع وترية م�ستويات مياه البحر العالية
جد ًا (با�سثناء أ�مواج امل ّد العمالقة) (ج)

0.5 ± 1.1

0.12 ± 0.05
0.41 ± 0.14

أ�
أ�

0.5 ± 1.2

0.5 ± 1.8
(مقيا�س املد واجلزر)
0.7 ± 0.7

1.0 ± 0.3

4.0

6.4 – 2.4

0.7 ± 2.8
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0.8 ± 2.6

0.7 ± 3.1

(قيا�س ا إلرتفاع أ
بالقمار ال�صناعية)

1.0 ± 0.3

0.59 – 0.26

مالحظات :
تعتمد على املالحظات (انظر الق�سم )9.5

تغي م�ستوى البحر
�أمناط رّ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﻮﺍﺟﺎﻟﲔ

١٥٠
١٠٠
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﻣﻠﻢ(

واجلزر (�شبيهة با إلختالفات املذكورة يف تقرير التقييم الثالث) .لذلك
مل يح�سم ر�صيد م�ستوى البحر بني العامني  1961و 2003ب�شكل
مر�ض}5.5 ,4.8{ .
ٍ
بلغ املع ّدل العاملي إلرتفاع م�ستوى البحر وفق ًا لقيا�س ا إلرتفاع
بالقمر ال�صناعي  TOPEX/Poseidonبني العامني  1993و2003
مقدار  0.7 ±3.1ملم يف العام الواحد� .إن هذا املع ّدل امللحوظ للفرتة
احلديثة يقرتب من ا إلجمايل املق ّدر البالغ  0.7 ± 2.8ملم يف العام
الواحد مل�ساهمات املرتبطة باملناخ ب�سبب التو�سع احلراري (± 1.6
 0.5ملم يف العام الواحد) والتغيرّ ات يف جليد الياب�سة (0.4 ± 1.2
حت�سن فهم الر�صيد ب�شكل ملحوظ خالل
ملم يف العام الواحد) .لذلكّ ،
هذه الفرتة ,وت�شكل م�ساهمات املناخ العوامل أالهم يف ر�صيد م�ستوى
وا�ضح �إذا ما
البحر (الذي ح�سم �ضمن أالخطاء املعروفة) .ما زال غري
ٍ
كان املع ّدل املت�سارع بني العامني  1993و 2003مقارنة مبا بني العامني
 1961و 2003يعك�س التغيرّ ات العقدية أ�و �إرتفاع ًا يف التوجه على املدى
أالطول .ت�شري اّ
�سجلت قيا�س امل ّد واجلزر �إىل مع ّدالت أ��رسع �شبيهة بتلك
امللحوظة بني العامني  1993و 2003قد حدثت يف عقود أ�خرى منذ العام
}9.5 ,5.5{ .1950
ومن الثقة العالية أ�ن مع ّدل �إرتفاع م�ستوى البحر أ��صبح أ��سرع
بني منت�صف القرن التا�سع ع�شر ومنت�صف القرن الع�شرين وفقاً
لبيانات قيا�س املد واجلزر والبيانات اجليولوجية .توفر �إعادة

0.07 ± 0.21
أ�
0.35 ± 0.21
أ�

٠

١٠٠٢٠٠١٩٥٠

ﻛﻮﺍﺟﺎﻟﲔ

١٩٦٠

١٩٨٠

١٩٧٠

٢٠٠٠

١٩٩٠

ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ
)(٢٠٠٣ - ١٩٩٣
٦٠
٣٠
٠
٣٠٦٠٣٦٠

٢٤٠

٣٠٠

١٢٠

١٨٠

٠

٦٠

ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
١٥-

١٢-

٩-

٦-

٣-

٠

٣

٦

٩

١٢

١٥

متوج متو�سط م�ستوى البحر ال�شهري (ميليمرت) من العام
الر�سم  .19أ(�على) ّ
 1950حتى العام  2000يف كواجالني ( .)N, 167°44’E’8°44يظهر م�ستوى
البحر امللحوظ (من قيا�سات املد واجلزر) أ
بالزرق ,م�ستوى البحر بعد �إعادة
أ
بالحمر ،وقيا�سات ا إلرتفاع أ
البناء أ
بالقمار ال�صناعية بالخ�رض .لقد
أ�زيلت امل�ؤ �رشات ال�سنوية و�شبه ال�سنوية من كل نطاق زمني ومتت م�ساواة
قيا�سات املد واجلزر .أ(��سفل) التوزيع اجلغرايف للتوجهات اخلطية الق�صرية
أالمد يف متو�سط م�ستوى البحر من العام  1993حتى العام ( 2003ميليمرت
بناء على قيا�س ا إلرتفاع { .TOPEX/Poseidonالر�سم
يف ال�سنة الواحدة) ً
}5.18 ,5.15

ّ
امللخ�ص الفني

إالطار  :4م�ستوى البحر

حت ّدد عدة عنا�رص تعمل على نطاق وا�سع من الفرتات الزمنية م�ستوى البحر على ال�شاطئ :ال�ساعات أ
واليام (امل ّد والطق�س),
أالعوام أ
العتبار عند
القليمية هذه بعني إ
واللفيات (املناخ) و�أطول .ميكن للياب�سة �أن ترتفع وتنخف�ض ويجدر �أخذ حركات الياب�سة إ
تغي مناخ املحيطات على م�ستوى البحر على ال�شاطئ .ت�شري قيا�سات املد واجلزر على
�إ�ستخدام قيا�سات املد واجلزر لتقييم ت أ�ثري رّ
ال�شاطئ �إىل �إرتفاع مع ّدل م�ستوى البحر العاملي خالل القرن الع�رشين .منذ بداية الت�سعينيات ,راقبت أالقمار ال�صناعية ب إ��ستمرار
وبتغطية �شبه عاملية م�ستوى البحر .تتالقي بيانات أالقمار ال�صناعية وبيانات املد واجلزر على نطاق وا�سع من أالمكنة وتظهر �أن
تغيات يف م�ستوى املحيط فروقات جغرافية ب�سبب عدة عوامل ,ومنها
مع ّدل م�ستوى البحر �إرتفع ب إ��ستمرار خالل هذه الفرتة .تظهر رّ
القليمي بفروقات املناخية
توزع
التغيات يف حرارة املحيطات ,وامللوحة ,ودوران الرياح واملحيطات .يت أ�ثر م�ستوى البحر إ
رّ
أ
أ
تغيات �إقليمية �سنوية قد تفوق التوجه
على فرتات زمنية �ق�رص ومرتبطة مث ًال بالنينيو والتذبذب ال�شمال الطل�سي ,ما ي�ؤدي �إىل رّ
العاملي وقد يفوقها.
بناء على م�شاهدات درجات حرارة املحيطات� ,ساهم التو�سع احلراري ملياه البحر يف �إرتفاع م�ستوى البحر خالل العقود
ً
أ
أ
أالخرية ب�شكل هام .تتما�شى النماذج املناخية مع م�شاهدات املحيطات وت�شري �إىل �ن التو�سع احلراري من املفرت�ض �ن ي�ستمر يف
تتغي ببطء� ,سوف ي�ستمر
امل�ساهمة يف �إرتفاع م�ستوى البحر خالل أالعوام املئة املقبلة .مبا �أن درجات حرارة املحيطات العميقة رّ
التو�سع احلراري لقرون عدة حتى ولو مت التو�صل �إىل �إ�ستقرار تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.
كما يرتفع مع ّدل م�ستوى البحر العاملي وينخف�ض عندما تنتقل املياه من الياب�سة �إىل املحيط �أو من املحيط �إىل الياب�سة.
قد ت�ساهم بع�ض أ
بتغي يف م�ستوى البحر ,خا�صة من خالل �إ�ستخراج املياه اجلوفية وبناء اخلزانات� .إال �أن
الن�شطة الب�رشية رّ
خزان املياه العذبة أ
الهم على الياب�سة هو املياه املخزنة يف اجلبال اجلليدية والقلن�سوات اجلليدية وال�صفائح اجلليدية� .إنخف�ض
م�ستوى البحر �أكرث من 100م خالل الفرتات اجلليدية �إذ �أن ال�صفائح اجلليدية غطت �أجزاء كبرية من قارات الن�صف ال�شمايل
من الكرة أ
الر�ضية .ي�ساهم الرتاجع احلايل يف اجلبال اجلليدية والقلن�سوات اجلليدية م�ساهمة هامة يف �إرتفاع م�ستوى البحر.
ومن املتوقع �أن ي�ستمر خالل أ
العوام املئة املقبلة .ومن املتوقع �أن ترتاجع م�ساهمتها يف القرون التالية فيما يتقل�ص حجمها
كخ ّزان مياه عذبة.
حتتوي �صفيحة غرينالند اجلليدية و�صفيحة �أنتاركتيكا اجلليدية على كمية �أكرب من اجلليد ,وقد ت�ساهم م�ساهمات كثرية
خالل قرون عديدة .خالل ال�سنوات املا�ضية� ,شهدت �صفيحة غرينالند اجلليدية ذوبان ًا �أكرب ,ومن املتوقع �أن ي�ستمر .يف املناخ
أالكرث دفئاً ,ت�شري النماذج �إىل �أن ال�صفائح اجلليدية قد جتمع ثلوج ًا �أكرث ,ما ي�ؤدي �إىل م�ستوى بحر �أكرث �إنخفا�ضاً .لكن ،يف
الجتاه تدفق اجلليد املت�سارع امللحوظ يف بع�ض املناطق الهام�شية من ال�صفائح اجلليدية .ما
تفوق على هذا إ
أالعوام أالخريةّ ،
زالت عمليات تد ّفق اجلليد املت�سارع غري مفهومة كلياً ,لكن قد ت�ؤدي �إىل �إرتفاع �إجمايل مل�ستوى البحر من ال�صفائح اجلليدية يف
امل�ستقبل.
تعود �أهم ت أ�ثريات م�ستوى البحر املرتبطة باملناخ وبالطق�س �إىل حاالت ق�صوى على فرتات زمنية ترتاوح بني أاليام وال�ساعات,
مرتبطة أ
بالعا�صري املدارية وعوا�صف خطوط العر�ض الو�سطى .ي�ؤدي ال�ضغط اجلوي املتدنيّ والرياح العالية �إىل �إرتفاع املد ب�سبب
التغيات يف وترية حدوث م�ستويات البحر الق�صوى
العوا�صف� ،أو املد العا�صفي ,وهي خطرية عندما ت�صادف املد العايل .تت أ�ثر
رّ
املتطرفة}5.5{ .
بالتغيات يف مع ّدل م�ستوى البحر وبالظواهر املناخية التي ت�سبب احلاالت
هذه
رّ
ّ

تركيب حديثة لتغيرّ م�ستوى البحر يف العام  1870ب�إ�ستخدام أ�ف�ضل
اّ
�سجلت املد املتوفرة ,ثقة عالية ب أ�ن مع ّدل �إرتفاع م�ستوى البحر أ��صبح
أ��رسع بني العامني  1870و .2000ت�شري امل�شاهدات اجليولوجية �إىل أ�ن
م�ستوى البحر مل يتغيرّ كثري ًا خالل ال�سنوات أاللفني املا�ضية ,مبع ّدالت
تراوحت بني  0.0و  0.2ملم يف العام الواحد .يروج �إ�ستخدام البيانات
غري املبا�رشة وامل�ستندة �إىل م�صادر لدرا�سة م�ستوى البحر يف املتو�سط

وي�شري �إىل أ�ن التذبذبات يف م�ستوى البحر من ال�سنة � 1إىل ال�سنة 1900
قبل امل�سيح مل تتخط  0.25 ±ملم .ت�شري الرباهني املتوفرة �إىل أ�ن �إرتفاع
م�ستوى البحر احلديث بد أ� بني منت�صف القرن التا�سع ع�رش ومنت�صف
القرن الع�رشين}5.5{ .
تو ّفر قيا�سات أ
القمار ال�صناعية الدقيقة منذ العام 1993
براهني قاطعة على التغيرّ ا إلقليمي يف تغيرّ م�ستوى البحر .يف بع�ض
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املناطق ,بلغ مع ّدل �إرتفاع م�ستوى البحر يف هذه الفرتة  7أ��ضعاف
املع ّدل العاملي ,فيما تراجع يف مناطق أ�خرى .حدث أ�كرب �إرتفاع
يف م�ستوى البحر منذ العام  1992يف غربي املحيط الهادئ و�رشق
املحيط الهندي (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم � .)19شهد كل املحيط
أالطل�سي تقريب ًا �إرتفاع ًا يف م�ستوى البحر خالل العقد املا�ضي ,فيما
�إنخف�ض م�ستوى البحر يف �رشق املحيط الهادئ وغرب املحيط الهندي.
تت أ�ثر هذه التغيرّ ات املكانية والزمنية يف �إرتفاع م�ستوى البحر ا إلقليمي
جزئي ًا ب أ�مناط تغيرّ املحيط والغالف اجلوي ومن بينها النينو والتذبذب

ال�شمال أالطل�سي� .إن منط تغيرّ م�ستوى البحر امللحوظ منذ العام 1992
التو�سع احلراري املحت�سب من تغيرّ درجات حرارة املحيط ,لكنه
ي�شابه ّ
التو�سع احلراري لل�سنوات اخلم�سني املا�ضية ,ما ي�شري
يختلف عن منط ّ
لقليمي بح�سب العقود}5.5{ .
�إىل أ�همية التغيرّ ا إ
ت�شري امل�شاهدات �إىل �إرتفاع يف املياه العالية الق�صوى على نطاق
اّ
ال�سجلت أالطول حمدودة يف املكان
وا�سع منذ العام � .1975إن
وع ّيناتها غري كافية يف الزمان ,لذلك من غري املمكن �إجراء حتليل �شامل
لكامل القرن الع�رشين .يف عدة مواقع ,كانت التغيرّ ات يف احلاالت

اجلدول  .4التوجهات احلديثة ,تقييم أ
توجه ما من
الت�ثري الب�رشي على التوجهات ,و�إ�سقاطات ألحداث املناخ وحاالت الطق�س
املتطرفة التي يظهر فيها ّ
ّ
أ
توجهات القرن الع�رشين امللحوظة .ت�شري النجمة يف عنوان العمود � Dإىل �إ�ستخدام درا�سات ر�صد وبن�سبة ر�سمية ,مع حكم اخلرباء لتقييم �إحتمال ت�ثري ب�رشي
ّ
وا�ضح .عندما ال تتوفر هذه ,تعتمد تقييمات �إحتمال أ
املتغيات املرتبطة
التغيات يف
للتغيات يف متو�سط
رّ
املتغيات أ�و رّ
رّ
الت�ثري الب�رشي على نتائج الن�سبة رّ
للتغيات امللحوظة واملحاكاة ,مع حكم خبري :1.9 1–11.2 ,9.7 ,5.5 ,3.8{ .اجلدول }9.4 ,3.8 ,3.7
ً
فيزيائيا و /أ�و على الت�شابه النوعي رّ
الظاهرة�أ وتوجه النزعة

�إحتمال حدوث هذا
التوجه يف �أواخر القرن
الع�رشين
(خا�صة بعد )1960

�إحتمال امل�ساهمة الب�رشية
يف هذا التوجه

أ�يام وليايل أ�كرث دفئاً وعدد أ
اليام
والليايل احلارة يرتفع فوق معظم
مناطق الياب�سة

مرجح جداً
ّ

ج

مرجح
ّ

موجات ح ّر .وترية مرتفعة يف معظم
أ
الرا�ضي

مرجح جداً
ّ

د

مرجح (الليايل)
ّ

موجات احل ّر� :إزدياد فوق معظم مناطق
الياب�سة

مرجح
ّ

أ�حداث تهطال غزير� .إزديادها ( أ�و
ن�سبتها من �إجمايل التهطال من الهطول
الغزير) فوق معظم املناطق

مرجح
ّ

ه

ه

*

فرتا�ضيا
ً
م�ؤ كد � إ

ه

مرجح جداً
ّ

أ�كرث أ�رجحية منه �إ�ستبعاداً

�إزدياد عدد املناطق التي ي�صيبها
مرجح يف معظم املناطق
ّ
اجلفاف
منذ ال�سبعينيات
�إزدياد يف ن�شاط أ
العا�صري املدارية حمتمل يف معظم املناطق
العنيفة
منذ ال�سبعينيات

أ�كرث أ�رجحية منه �إ�ستبعاداً

�إزدياد �إرتفاع م�ستوى البحر أ
الق�صى
و
(با�ستثناء الت�سونامي)

*

فرتا�ضيا
ً
م�ؤ كد � إ

ه

أ�كرث أ�رجحية منه �إ�ستبعاداً

أ�كرث أ�رجحية منه �إ�ستبعاداً

مرجح
ّ

D

أ�كرث أ�رجحية منه �إ�ستبعاداً

�إحتمال التوجه يف امل�ستقبل بنا ًء على ظهور
التوقعات للقرن الع�رشين ب إ��ستخدام
ب
التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إالنبعاثات

مرجح جداً
ّ

*

مرجح
ّ
مرجح
ّ

ز

مرجح
ّ

ح

املالحظات:
�أ راجع اجلدول  3.7للتفا�صيل حول التحديد.
امللخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات.
ب	�إن التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إ
ملخ�ص يف �إطار يف نهاية ّ
النبعاثات ّ
أ
ج	�إنخفا�ض يف عدد أاليام والليايل الباردة ( %10الكرث برداً).
د	�إزدياد يف عدد أاليام والليايل احلارة ( %10أالكرث حراً).
ه	�إحرتار الليايل /أاليام أالق�صى يف كل �سنة.
و يعتمد م�ستوى البحر املرتفع �إىل حد �أق�صى على م�ستوى البحر املتو�سط أ
القليمية ,ويحدد هنا على �أنه  %1من أالرقام يف كل �ساعة من م�ستوى البحر يف موقع
والنظمة املناخية إ
لفرتة مرجعية.
ز
أ
املرجح جداً �أن تكون أالن�شطة الب�رشية قد �ساهمت يف �إرتفاع م�ستوى البحر.
من
.
}
5.5.2.6
{
البحر
م�ستوى
متو�سط
يف
ات
التغي
البحر
م�ستوى
رتفاع
�
ق�صى
�
يف
التغيات
إ
رّ
تتبع رّ
ّ
{}9.5.2
ح
أ
أ
أ
أ
التغيات يف النظمة املناخية القليمية على
يف كل ال�سيناريوهات ,يكون متو�سط م�ستوى البحر العاملي املتوقع �كرث ب  211من الفرتة املرجع .}0.6 1{ .مل يتم تقييم ت�ثري رّ
م�ستويات البحر الق�صوى.
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إالطار  :5ظاهرة مناخية متطرفة

ﺃﺭﺟﺤﻴﺔ ﺍﳊﺪﻭﺙ

غالب ًا ما ي� أس�ل أالفراد املت أ�ثرون بظاهرة مناخية متطرفة (على غرار ال�صيف احلار يف �أوروبا يف � 2003أو هطول أالمطار
الغزيرة يف مومباي الهند يف متوز  /يوليو  )2005ما �إذا كانت الت أ�ثريات الب�رشية م�س�ؤولة عن احلدث .من املتوقع ح�صول
يتغي املناخ ,لذلك ي�صعب ن�سب �أي حدث فردي
جمموعة وا�سعة من الظواهر املناخية املتطرفة يف معظم املناطق حتى ولو مل رّ
التغي آ
لتغي مناخي .يف معظم املناطق ,ال تغطي �سجلاّ ت
اللية �إال حوايل  150عاماً ,فال تكفي املعلومات لتحديد خ�صائ�ص
رّ
رّ
أ
أ
متطرف ,لذلك من اخلط� ربط
أالحداث املناخية الق�صوى النادرة� .إ�ضافة �إىل ذلك ,يجب �ن جتتمع عدة عنا�رص عاد ًة إلنتاج حدث
ّ
التغيات يف
حدث
مرجح ًا تقدير امل�ساهمة الب�رشية املن� أش� يف هذه رّ
متطرف معني ب�سبب وحيد وحمدد .يف بع�ض احلاالت ,قد يكون ّ
ّ
متطرفة.
�إحتمال حدوث حاالت
ّ
التغيات الهامة يف تكرار هذه أالحداث الق�صوى (ويف احلالة الق�صوى املمكنة,
الح�صائي الب�سيط ي�شري �إىل �أن
لكن املنطق إ
رّ
أ
أ
تغي �صغري ن�سبي ًا يف تو ّزع
�أي �إحتمال هطول المطار خالل � 24ساعة فوق موقع معني على �سبيل املثال) ميكن �ن تكون نتيجة رّ
متغية مناخية.
الطق�س �أو رّ
املتطرفة هي أالحداث
�إن احلاالت
ّ
ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
غري املتكرة يف �أعلى و�أدنى نطاق أالرقام
معينة .ي�سمى �إحتمال
التي تعود
ملتغية ّ
رّ
ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
حدوث أالرقام يف هذا النطاق وظيفة
ﺍﳌﻨﺎﺥ
ﺍﳊﺎﺭ
الحتمال ,و�شكلها �شبيه مبنحنى
توزيع إ
ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳊﺎﺭ
املتغيات (منحنى
عادي �أو قو�سي لبع�ض
ﺍﳌﻨﺎﺥ
رّ
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ
ﺍﳌﻨﺎﺥ
الطار
اجلر�س امل أ�لوف) .يظهر الر�سم  1يف إ
ﺍﳉﺪﻳﺪ
 5ر�سم ًا لهذه الوظيفة ويبينّ ت أ�ثري نقلة
ﺣﺎﺭ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎﺭﺩ
(تغي �صغري يف متو�سط �أو مركز
�صغرية رّ
املتطرفة يف
التوزيع) على تواتر احلاالت
ّ
إالطار  5الر�سم  .1ر�سم يظهر أ
كل من طريف التوزيع .غالب ًا ما يرتافق
الت�ثري على درجات احلرارة الق�صوى عندما ترتفع معدّالت
احلرارة لتوزيع حراري عادي.
املتطرفة
�إزدياد يف تواتر �إحدى احلاالت
ّ
(مث ًال عدد أاليام احلارة) برتاجع يف احلالة
الق�صوى املعاك�سة (يف هذه احلالة عدد
أ
املتغيات �و �شكل التوزيع هذه الفكرة.
التغيات يف
رّ
أاليام الباردة ك أ�يام اجلليد) .ميكن �أن تعقد رّ
املتطرفة املرتبطة باملناخ كانت متباعدة .عند تقرير التقييم الثالث,
ذكر تقرير التقييم الثاين �أن بيانات وحتليالت احلاالت
ّ
املتطرفة.
املتطرفة ومت حتليل النماذج املناخية لتحديد توقعات احلاالت
التغيات يف احلاالت
تو ّفرت املراقبة
املح�سنة وبيانات رّ
َّ
ّ
ّ
املتطرفة ,ولقد مت النظر يف بع�ض احلالت الق�صوى فوق
منذ تقرير التقييم الثالث� ,إزدادت قاعدة املالحظات لتحليالت احلاالت
ّ
معظم مناطق الياب�سة (مث ًال �أق�صى درجات احلرارة اليومية والتهطال) .ا�ستخدمت مناذج �إ�ضافية يف حماكاة وتوقع احلاالت
املتطرفة.
املتطرفة وتوفر حاالت دمج عديدة لنماذج ذات نقاط بداية خمتلفة معلومات �أكرث موثوقية حول الوظائف واحلاالت
ّ
ّ
أ
الح�صائيات
يف
ات
التغي
على
تركز
التي
والن�سبة
املناخي
التغي
ر�صد
حول
الدرا�سات
بع�ض
�صبحت
�
الثالث,
التقييم
تقرير
منذ
إ
رّ
رّ
املتطرفة (قوة أالعا�صري املدارية مثالً) ،هناك م�شاكل يف
العاملية للحاالت الق�صوى متوفرة (اجلدول  .)4يف بع�ض احلاالت
ّ
املتطرفة
بتغي احلاالت
البيانات و�/أو مناذج غري منا�سبة .ما زالت بع�ض التقييمات تعتمد على املنطق الب�سيط يف توقعات رّ
ّ
التغيات
الحرتار العاملي (من املتوقع �أن ي�ؤدي �إىل مزيد من موجات احلر) .تعتمد درا�سات �أخرى على الت�شابه النوعي بني
مع إ
رّ
املقيم للم�ساهمات الب�رشية يف التوجهات �أدنى
للمتغيات حيث يعتمد التقييم على براهني غري
امللحوظة واملحاكاة� .إن إ
الحتمال َّ
رّ
مبا�رشة.
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الق�صوى �شبيهة بتغيرّ ات مع ّدل م�ستوى البحر .يف مواقع أ�خرى ,كانت
للتغيرّ ات يف ظروف الغالف اجلوي على غرار العوا�صف أ�همية أ�كرب يف
حتديد التوجهات الطويلة املدى .ارتبط التغيرّ ال�سنوي ما بني ال�سنوات
باملياه العالية الق�صوى ب�شكل ايجابي مبع ّدل م�ستوى البحر ا إلقليمي,
با إل�ضافة �إىل م�ؤ�رشات املناخ ا إلقليمي على غرار النينيو يف املحيط
الهادئ والتذبذب ال�شمال أ
الطل�سي يف املحيط االطل�سي}5.5{ .

3.4

التنا�سق يف امل�شاهدات

يف هذا الق�سم ,تتم درا�سة التغيرّ ات والتوجهات �ضمن الفروقات
املناخية املختلفة وعربها ،ومن بينها الغالف اجلوي والغالف اجلليدي
واملحيطات بهدف التنا�سق بنا ًء على فهم مفهومي العالقات الفيزيائية
�سيح�سن ا إلرتفاع يف درجات احلرارة
بني الفروقات .على �سبيل املثال,
ّ
قدرة الغالف اجلوي على ا إلحتفاظ بالرطوبة .من املفرت�ض أ�ن تكون
التغيرّ ات يف درجة احلرارة و /أ�و التهطال متنا�سقة مع التغيرّ ات يف
أالنهر جليدية .ي�ش ّكل التنا�سق بني امل�شاهدات امل�ستقلة التي ت�ستخدم عدة
تقنيات واملتغيرّ ات �إختبار ًا أ��سا�سي ًا للفهم ,وبالتايل تعزز الثقة}3.9{ .
ت�شري التغيرّ ات يف الغالف اجل ّوي والغالف اجلليدي
واملحيطات بطريقة ال حتتمل ال�شك� ،إىل �إحرتار العامل,3.2{ .
}5.5 ,5.2 ,4.8–4.4 ,4.2 ,3.9
تظهر درجات حرارة �سطح أ
الر�ض ودرجة حرارة �سطح البحر
أ�دلة �إحرتار .لقد عرفت مناطق الياب�سة يف الن�صفني من الكرة
أ
الر�ضية �إحرتار ًا بوترية أ��سرع من وترية �إحرتار املحيطات يف
العقود القليلة املا�ضية ,ما يتما�شى مع اجلمود احلراري أ
الكرب يف
{}3.2

املحيطات.
يتما�شى �إحرتار املناخ مع ا إلرتفاع امللحوظ يف عدد أ�يام
درجات احلرارة املرتفعة الق�صوى ,وا إلنخفا�ض يف عدد أ�يام
درجات احلرارة املتد ّنية الق�صوى وا إلنخفا�ض يف عدد أ�يام اجلليد
يف خطوط العر�ض الو�سطى}3.8 ,3.2{ .
أ��صبحت توجهات درجات حرارة الهواء على �سطح أ
الر�ض منذ
العام  1979متنا�سقة مع درجات احلرارة يف املرتفعات أ
العلى.
املرجح أ�ن يكون ا إلحرتار أ�على بن�سبة �ضئيلة يف الرتوبو�سفري
ومن ّ
منه على �سطح أالر�ض ,وتروبوبوز أ�على ,ما يتما�شى مع توقعات من
عمليات فيزيائية أ��سا�سية و�إزدياد ملحوظ يف غازات الدفيئة مع �إنحالل
أ�وزون ال�سرتاتو�سفري}9.4 ,3.4{ .
تتما�شى التغيرّ ات يف احلرارة �إىل حد بعيد مع التقل�ص �شبه
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العاملي امللحوظ للغالف اجلليدي .وكان الرتاجع يف النهر اجلليدي
اجلبلي و�إت�ساعه منت�رش ًا .كما ي�شري الرتاجع يف الغطاء الثلجي ,وعمق
الثلج وات�ساع جليد بحر القطب ال�شمايل ,و�سماكة الرتبة ال�صقيعية
حرارتها ,وات�ساع الياب�سة املجمدة مو�سمي ًا ،وطول مو�سم جتلد أالنهار
والبحريات �إىل أ�ن التغيرّ ات املناخية متنا�سقة مع ا إلحرتار,3.9 ,3.2{ .
}4.7 ,4.5–4.2
�إن م�شاهدات �إرتفاع م�ستوى البحر منذ العام  2003متنا�سقة
مع التغيرّ ات امللحوظة يف حمتوى املحيطات احلراري والغالف
اجلليدي� .إرتفع م�ستوى البحر مبقدار  0.7 ± 3.1ملم يف العام الواحد
بني العامني  1993و ,2003وهي فرتة توفر قيا�سات ا إلرتفاع العاملية.
خالل هذه الفرتة ,لوحظ �شبه توازن بني �إرتفاع م�ستوى البحر ا إلجمايل
وم�ساهمات تق ّل�ص أالنهر جليدية والقلن�سوات اجلليدية وال�صفائح
اجلليدية مع �إرتفاع حمتوى املحيطات احلراري وتو�سع املحيطات ذو
ال�صلة .ي�ؤدي هذا التوازن �إىل �إزدياد الثقة ب أ�ن �إرتفاع م�ستوى البحر
امللحوظ هو خري م�ؤ�رش على ا إلحرتار .لكن ر�صيد م�ستوى البحر غري
متوازن خالل فرتة }3.9 ,5.5{ .2003-1961
تتما�شى امل�شاهدات مع فهم فيزيائي جلهة الرابط املتوقع بني
بخار املياه واحلرارة ,ومع �إ�شتداد أ�حداث التهطال يف عامل أ�كرث
دفئاً� .إزداد بخار املياه العمودي يف الطبقة العليا من الرتوبو�سفري,
ما ي�ش ّكل دعم ًا هام ًا لفر�ضية النماذج الفيزيائية الب�سيطة التي حتدد
الرطوبة املتزايدة يف عامل يعرف �إحرتار ًا وت�ش ّكل م�صدر معلومات
�إيجابي وهام للتغيرّ املناخي .متا�شي ًا مع �إزدياد كميات بخار املياه يف
الغالف اجلوي ,ينت�رش أ�ي�ض ًا ا إلزدياد يف عدد أ�حداث التهطال ال�شديد
و�إحتمال متزايد بحدوث فيا�ضانات يف عدة مناطق من الياب�سة ,حتى
يف املناطق التي �شهدت �إنخفا�ض ًا يف اجمايل التهطال .تدعم التغيرّ ات
امللحوظة يف ملوحة املحيطات ب�شكل م�ستقل النظرية ب أ�ن دورة املياه
قد تغيرّ ت ,ب�شكل يتما�شى مع امل�شاهدات التي تظهر �إزدياد يف التهطال
وهدر أالنهار خارج املناطق املدارية و�شبه املدارية ,و�إزدياد يف �إنتقال
املياه العذبة من املحيط �إىل الغالف اجلوي يف خطوط العر�ض ال ُدنيا.
{}5.2 ,3.9 ,3.4 ,3.3
على الرغم من أ�ن التهطال قد �إزداد يف عدة مناطق من الكرة
أ
الر�ضية� ,إزدادت املناطق اخلا�ضعة للجفاف .كما �إزدادت مدة
اجلفاف و�ش ّدته .وبينما �شهدت املناطق يف املا�ضي جفاف ًا ,ف�إن ا إلت�ساع
املكاين املنت�رش للجفاف احلايل يتما�شى مع التغيرّ ات املتوقعة يف دورة
املاء اخلا�ضعة ل إلحرتار� .إذ يزداد بخار املياه مع �إرتفاع درجات احلرارة
العاملية ,ب�سبب �إزدياد التبخر حيث تتوفر رطوبة ال�سطح ,ما يزيد من
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ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ

�إعادة بناء درجات احلرارة يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية
٠٫٥

٠٫٥

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٥

٠٫٥

٠٫١-

٠٫١٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

ّ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﺔ :ﻋﺎﻡ  ١٠٠٠ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﻴﺢ
ﻣﻮﺍﻗﻊ

ّ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﺔ :ﻋﺎﻡ  ١٥٠٠ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﻴﺢ
ﻣﻮﺍﻗﻊ

تغيات درجة احلرارة يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية خالل ال�سنوات الـ 1300املا�ضي ,مع  12عملية �إعادة بناء إل�ستخدام
الر�سم  .20أ(�على) �سجلاّ ت رّ
أ
أ
أ
آ
عدد من ال�سجلاّ ت املناخية غري املبا�رشة ظاهرة باللوان وال�سجلاّ ت اللية الظاهرة بال�سود( .الو�سط وال�سفل) مواقع ال�سجلاّ ت الوكيلة احل�سا�سة جتاه
البنية ,مواقع ال�سرب :الدوائر ال�سوداء ,باطن اجلليد /أ�ثقاب
احلرارة مع بيانات تعود �إىل عام  1000وعام  1500قبل امل�سيح (حلقات ال�شجر :املثلثالت ّ
متدنية التحديد :مربعات أ�رجوانية) .تعطى م�صادر البيانات يف اجلدول  ,6.1الر�سم 6.10
ا إل�ستطالع ،النجوم الزرقاء� ,سجلاّ ت أ�خرى تت�ضمن �سجلاّ ت ّ
وتناق�ش يف الف�صل { .6الر�سم  6.10و}6.11
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إالطار  :6الت أ�ثري املداري
التغيات الدورية يف �شكل مدار أالر�ض حول ال�شم�س تتحكم بتوزيع �إ�شعاعات ال�شم�س
وتبني احل�سابات الفلكية بو�ضوح تام �أن رّ
الوافدة يف �أعلى الغالف اجلوي عرب الف�صول وخطوط العر�ض (وت�سمى من آ
التغيات
ال�شما�س) .وميكن �إح�صاء
الن ف�صاعداً إ
رّ
ال�شما�س على مدى ماليني ال�سنني ،واحل�صول على نتائج موثوقة �إىل �أعلى درجة}6.4{ .
املا�ضية وامل�ستقبلية جلهة إ
ويدل م�صطلح احلركة املدارية على التغريات الطارئة على تلك الفرتة من ال�سنة عندما تكون أالر�ض �أقرب ما ميكن من ال�شم�س،
التغيات جلهة موقع الف�صول ومدتها على املدار
�ضمن �شبه فرتات زمنية ترتاوح بني  19000و � 23000سنة .ونتيج ًة لذلك ،ت�ؤدي رّ
ال�شما�س �أكرب بكثري
ال�شما�س على الف�صول وخطوط العر�ض تغيرياً �شديداً .وتعد التغريات الف�صلية الطارئة على إ
�إىل تعديل توزيع إ
الطار  6الر�سم .)1
من و�سطي التغريات ال�سنوية ،وقد ت�صل �إىل  60واط يف املرت املكعب الواحد (انظر امللخّ �ص الفني ،إ
ويرتاوح ميل (�إنحدار) حمور أالر�ض بني  22درجة و 24.5درجة �ضمن �شبه دوريات متتد على ما يقارب � 41000سنة .وت�ؤدي
ال�شما�س ال�سنوي الن�سبي ذو آ
الثار امل�ضادة جلهة
يتغي إ
التغيات التي تطر�أ على ميل أالر�ض �إىل تعديل التناق�ضات الف�صلية ،كما رّ
رّ
ال�شما�س العاملي)}6.4{ .
خطوط العر�ض املنخف�ضة مقابل خطوط العر�ض املرتفعة (وبالتايل ،ما من �أث ٍر على مع ّدل إ
الختالف املركزي ملدار أالر�ض
ويتميز إ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﻼﻧﻜﻮﻓﻴﺘﺶ
حول ال�شم�س بدوريات �أطول ت�صل �إىل
� 400000سنة ومتتد على � 100000سنة.
الختالف املركزي وحدها
التغيات يف إ
�أما رّ
ال�شما�س،
فال ترتك �سوى �أثر حمدود على إ
تغيات ب�سيطة يف امل�سافة
�إذ ت�ؤدي �إىل رّ
التغيات على
بني أالر�ض وال�شم�س .ولكن
رّ
الختالف املركزي تتفاعل مع
م�ستوى إ
آ
الثار الف�صلية الناجتة عن امليل وعن
العتدال الربيعي �أو اخلريفي .وخالل فرتات
إ
الختالف املركزي املنخف�ض ،على غرار ما
إ
التغيات املدارية أللر�ض أ(�و دورات ميالنكوفيت�ش) التي ت�ؤ دي
ر�سم
.1
الر�سم
6
طار
ال
إ
رّ
ح�صل منذ � 400000سنة وما �سيح�صل يف
التغيات التي ح�صلت على م�ستوى امليل
�إىل دورات الفرتات اجلليدية .ي�شري احلرف � Tإىل رّ
التغيات
الـ� 100000سنة املقبلة ،ال تكون رّ
لنحدار جلهة حمور أالر�ض ،وي�شري احلرف � Eإىل �إختالف املدار املركزي ،أ�ما احلرف P
أ�و ا إ
معينة من املدار.
لل�شما�س باحلجم الذي
التغيات باجتاه �إنحدار املحور يف نقطة ّ
في�شري �إىل التنب�ؤ ات ،مبعنى أ�خر ،رّ
الف�صلية املتوقعة إ
{ أال�سئلة  – 6.1الر�سم }1
الختالف املركزي
تكون عليه خالل فرتات إ
الطار  6الر�سم }6.4{ .)1
الكبري( .انظر امللخّ �ص الفني ،إ
و�صلت نظرية ميالنكوفيت�ش �أو «النظرية املدارية» املت�صلة بالع�صور اجلليدية �إىل مراحل متطورة للغاية آ
الن .فغالب ًا ما
لل�شما�س ال�صيفي على خط العر�ض املرتفع للقطب ال�شمايل ،ما ي�سمح ب إ��ستمرار ت�ساقط
تنجم الع�صور اجلليدية عن احلدود ال ُدنيا إ
أ
الثلوج على مدار ال�سنة وبالتايل تراكم الثلوج حتى ت�شكل �صفائح جليدية يف ن�صف الكرة ال�شمايل .و ُيقال �ي�ض ًا �إن الفرتات التي
تت�سم ب إ��شما�س �صيفي قوي يقع على املناطق املرتفعة من خطوط العر�ض يف ن�صف الكرة ال�شمايل ،والتي تتميز يف الوقت نف�سه
رتفاع م�ستوى �سطح البحر .وحتدد
بتغيات مدارية وا�ضحة ،ت�ؤدي �إىل ذوبان �رسيع للجليد ،إ
بال�ضافة �إىل التغريات املناخية و�إ ٍ
رّ
أ
أ
التغيات املدارية
التغيات املناخية ،فيما يبدو �ن عمليات الت�ثري التفاعلي القوي التي ت�ضخم
التغيات املدارية وترية
هذه
رّ
رّ
رّ
أ
أ
أ
وت�سمح بحدوث �إجابات �شاملة .وت�ؤثر التغريات املدارية �ي�ض ًا على مر �آالف ال�سنني ب�شكلٍ كبري على النظمة املناخية ال�سا�سية
مثل �أهم الرياح املو�سمية يف أ
الر�ض ودوران املحيطات العاملي وحمتوى الغالف اجلوي من غازات الدفيئة}6.4{ .
وتبني الدالئل املتوفرة �أن نزعة التربيد الطبيعية آ
اليلة �إىل التجلّد لن تخفف من الت�سخني الراهن .وي�شري فهم جتاوب أالر�ض
التغيات املدارية �إىل �أن كوكبنا لن يدخل من تلقاء نف�سه يف ع�رص جليدي جديد ميتد على ما ال يقل عن � 30000سنة6.4{ .
مع رّ
– أ
ال�سئلة }6.1
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التهطال .لكن من املتوقع أ�ن ت�ؤدي درجات احلرارة القارية املرتفعة
�إىل مزيد من التبخر واجلفاف ,ويكون هام ًا يف املناطق اجلافة حيث
تكون رطوبة ال�سطح حمدودة .كما ميكن أ�ن ت�ؤدي التغيرّ ات يف الكتلة
الثلجية والغطاء الثلجي و أ�مناط الدوران يف الغالف اجلوي وم�سارات
العوا�صف �إىل تخفي�ض الرطوبة املو�سمية ,ما ي�ساهم بدوره يف زيادة
اجلفاف� .ساهمت التغيرّ ات يف درجات حرارة �سطح البحر والتغيرّ ات
ذات ال�صلة يف دوران الغالف اجلوي والتهطال يف �إحداث تغيرّ ات يف
اجلفاف خا�صة عند خطوط العر�ض ال ُدنيا .نتيج ًة لذلك ,أ��صبح اجلفاف
أ�كرث �شيوع ًا ,خا�صة يف املناطق املدارية و�شبه املدارية منذ ال�سبعينيات.
يف أ��سرتاليا و أ�وروبا ،مت �إ�ستنتاج العالقات املبا�رشة ل إلحرتار العاملي
من خالل بلوغ درجات احلرارة العالية ح ّد ًا أ�ق�صى وموجات احلر
املرافقة للجفاف احلديث}9.5 ,3.8 ,3.3{ .

من منظار مناخ ع�رص ما قبل التاريخ

3.5

ت�ستخدم درا�سات مناخ ع�رص ما قبل التاريخ قيا�سات التغيرّ ات
املا�ضية امل�ستقاة من درجات حرارة ال�سرب ,والتغيرّ يف تر�سبات املحيطات،
والتغيرّ ات يف �إت�ساع أالنهر جليدية �إ�ضافة �إىل قيا�سات غري مبا�رشة
تت�ضمن التغيرّ ات يف اخل�صائ�ص الكيميائية والفيزيائية وا إلحيائية التي
تعك�س التغيرّ ات املا�ضية يف بيئة تواجدت فيها البيانات غري املبا�رشة
أ�و منت .تعتمد هذه الدرا�سات على عدد من الوكالء للتحقق من النتائج
املختلفة وحت�سني فهم نقاط عدم اليقني .أ��صبح اليوم مقبو ًال ومربر ًا أ�ن
عدد من املخلوقات ا إلحيائية (على مثال أال�شجار ,واملرجان والعوالق,
واحليوانات) تغيرّ منوها و /أ�و دينامياتها �إ�ستجابة للمناخ املتغيرّ  ,و أ�ن
�سجلت منو ًا جيد ًا مقارنة بامل�ستوى ال�سابق
هذه التغيرّ ات ب�سبب املناخ ّ

املحيط املتج ّمد ال�شمايل والفرتات اجلليدية البينية
ﺳﻤﺎﻛﺔ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺇﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳉﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ

١٠٠

٥٠٠

٩٠٠

١٣٠٠

ﻣﺘﺮ

١٧٠٠

٢١٠٠

ﺗﻐﻴﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺳﻄﺢ ﺍﳉﻮ
ﻓﻲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ

٢٥٠٠

٠٫٥-

٠٫٥

١٫٥

٢٫٥

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

٣٫٥

٤٫٥

٥٫٥

املتجمد ال�شمايل (الر�سم جلهة الي�سار) و�سماكة الثلوج و�إمتداد جزيرة غرينالند أ
والغطية
تتغي حرارة �سطح اجلو يف ال�صيف بح�سب حرارة املحيط
الر�سم  :21رّ
ّ
ومتعلقة ب�إرتفاع درجات احلرارة يف ف�صل
اجلليدية املوجودة يف املحيط املتجمد ال�شمايل (الر�سم جلهة اليمني) .وت�شري درا�سة حملية متعددة النماذج
ّ
ال�صيف خالل الفرتات اجلليدية البينية� ،إىل أ�ن أ�على درجات احلرارة م�صدرها املواقع أالر�ضية (الدوائر) والبحرية (املعينات) (الر�سم جلهة اليمني)� .إن امتداد
و�سماكة الغطاء اجلليدي يف غرينالند أ
ظاهرة
يتعد احلد أالدنى من �إمتدادها خالل الفرتة اجلليدية البينية أالخرية،
ً
والنهر جليدية يف غربي كندا آو�ي�سالند ،مل َّ
ب�شكل منوذج متعدد أال�شكال أ
تكون مناذج جليدية يف مواقع (البقع البي�ضاء اللون) عدة خالل الفرتة
يت�لف من  3مناذج جليدية .وت�شري درا�سة معمقة �إىل ّ
اجلليدية البينية ،مثل رينالند  Rوم�رشوع �شمايل غرينالند حول القلن�سوة اجلليدية  Nوموقع القمة ( )Summit Sبا إل�ضافة �إىل م�رشوع القلن�سوة اجلليدية يف
غرينالند  GRIPوم�رشوع الغطاء اجلليدي يف غرينالند  ،GISP2 2ومن املمكن يف كامب �سنرتي  ،Cكما ت�شري �إىل عدم وجود ثلو ٍج يف املواقع التالية ُ
(امل�شار
جتمع الثلوج من الفرتة اجلليدية البينية أالخرية  LIGيف القلن�سوة اجلليدية
�إليها بالبقع ال�سوداء اللون) :ديفون  Deأو�غا�سي�س  .Aوتبقى الدالئل حول �إمكانية ّ
( Dye-3البقعة الرمادية اللون )D ،غري م�ؤ كدة{ .الر�سم }6.6
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ّ
امللخ�ص الفني

يف أالنواع احلية وامليتة أ
(الحافري) أ�و يف جمموعات من املخلوقات
احلية .ت�ستخدم �شبكات من عر�ض حلقات ال�شجر وكثافتها إلكت�شاف
التغيرّ ات يف درجات احلرارة يف املا�ضي بنا ًء على القيا�سات مع بيانات
آ�لية متداخلة يف الزمن .فيما ت�ستخدم هذه املنهجيات ب�شكل مكثف ,هناك
قلق جلهة توزع القيا�سات ,و�إىل أ�ي مدى متثل الكرة أالر�ضية ,وم�سائل
م�شابهة ,كمعرفة مث ًال �إىل أ�ي درجة متتلك هذه املنهجيات حتيزات
مو�سمية ومكانية أ�و حتديد ا إلختالف الوا�ضح يف العالقة مع التغيرّ
املناخي احلديث}6.2{ .
املرجح جداً أ�ن مع ّدل درجات احلرارة يف الن�صف
ومن
ّ
ال�شمايل من الكرة أ
الر�ضية خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
كان أ�كرث دفئاً من أ�ي فرتة خم�سني �سنة خالل ال�سنوات اخلم�سمائة
الكرث دفئاً يف ال�سنوات أ
املرجح أ�ن تكون أ
اللف
املا�ضية ومن
ّ
وثالثمائة املا�ضية .تغطي البيانات الداعمة لهذه ا إل�ستنتاجات
مناطق الياب�سة خارج املنطقة املدارية يف ال�صيف (خا�صة للفرتات
الزمنية أ
الطول ,راجع الر�سم  .)20تعتمد هذه ا إل�ستنتاجات على
البيانات غري املبا�رشة مثل عر�ض حلقة �شجرة وكثافتها ,الرتكيب
النظائري لعنا�رص عديدة يف اجلليد أ�و الرتكيبة الكيميائية لنطاق منو
املرجان ,ما يتطلب حتلي ًال إل�ستقاء معلومات عن درجات احلرارة ونقاط
عدم اليقني املرتبطة بها .من بني نقاط عدم اليقني أال�سا�سية� ,صعوبة
الف�صل ما بني درجة احلرارة والتهطال يف بع�ض احلاالت ,وما �إذا كانت
متثل مو�سم ًا معين ًا بد ًال من أ�عوام كاملة .حت�سنت البيانات وتو�سعت منذ
تقرير التقييم الثالث ,ومن بينها على �سبيل املثال قيا�سات يف عدد أ�كرب
حم�سن لبيانات درجات حرارة ال�سرب ،وحتليالت
من املواقع ,حتليل ّ
مو�سعة للرت�سبات يف أالنهر جليدية واملرجان� .إال أ�ن البيانات املناخية
اّ
ال�سجلت ا آللية منذ العام  1850جلهة املكان
القدمية حمدودة أ�كرث من
والزمان ,وت�ستخدم املنهجيات ا إلح�صائية لبناء مع ّدالت عاملية ,وهي
خا�ضعة لنقاط عدم يقني أ�ي�ض ًا� .إن البيانات احلالية حمدودة جد ًا فال
ت�سمح ب�إجراء تقييم م�شابه لدرجات احلرارة يف الن�صف اجلنوبي من
الكرة أ
الر�ضية قبل مرحلة البيانات ا آللية}6.7 ,6.6{ .
ت�شري بع�ض الدرا�سات بعد تقرير التقييم الثالث �إىل تغيرّ يف
الن�صف ال�شمايل من الكرة أ
الر�ضية أ�كرب على م ّر القرون مما ذكره
تقرير التقييم الثالث ,ب�سبب البيانات غري املبا�شرة امل�ستخدمة,
ومنهجيات ا إلح�صاء املح ّددة للمعاجلة أ�و/و القيا�س لتمثل درجات
احلرارة املا�ضية .ي�شري التغيرّ ا إل�ضايف �إىل ظروف أ�برد خا�صة من
القرن الثاين ع�رش حتى الرابع ع�رش ,والقرن ال�سابع ع�رش والقرن
املرجح أ�ن تكون مرتبطة بالت أ�ثريات الطبيعية
التا�سع ع�رش ,ومن
ّ
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ب�سبب الثورات الربكانية و /أ�و الن�شاط ال�شم�سي .على �سبيل املثال،
ت�شري �إعادات البناء �إىل تراجع يف الن�شاط ال�شم�سي وتزايد يف الن�شاط
الربكاين يف القرن ال�سابع ع�رش مقارن ًة بالظروف احلالية .وت�شري �إعادة
بناء واحدة �إىل ظروف مناخية أ�كرث دفئ ًا بقليل يف القرن احلادي ع�رش
من تلك الواردة يف تقرير التقييم الثالث ,لكن مع أ�وجه عدم يقني واردة
يف تقرير التقييم الثالث}6.6{ .
تو ّفر �سجلاّ ت ثاين أ�ك�سيد الكربون من الع ّينة اجلليدية خالل
أ
اللفية املا�ضية حدود ًا �إ�ضافية حول التغيرّ ات الطبيعية للمناخ.
تتما�شى قيمة تغيرّ ات درجات احلرارة يف مرحلة ما قبل الثورة ال�صناعية
وعلى نطاق عقدي يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية من �إعادات
البناء التي تعتمد على بيانات غري مبا�رشة (< � )1°Cإىل حد بعيد مع
اّ
�سجلت ثاين أ�ك�سيد الكربون من الع ّينة اجلليدية وفهم �إ�ستجابة املناخ
ودورة الكربون .تغيرّ ت ن�سبة ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي
بالتزامن مع تغيرّ احلرارة يف القطب اجلنوبي خالل الـ � 650000سنة
املا�ضية .وت�شري البيانات املتوفّرة �إىل قيام ثاين أ�ك�سيد الكربون بدور
املحفّز}6.6 ،6.4{ .
تظهر بيانات الهولو�سني تغيرّ ات وا�ضحة يف أ
النهر جليدية،
�إ ّال أ�ن هذه التغيرّ ات أ�تت كنتيجة لعمليات متعددة� ،إىل جانب
ا إلرتداد الذي ح�صل أ�واخر القرن الع�شرين .وقد عرفت أالنهر
جليدية املوجودة يف مناطق جبلية عدة من القطب ال�شمايل �إرتداد ًا من
جراء الت أ�ثري املداري على درجات احلرارة ا إلقليمية منذ � 11000إىل
� 5000سنة ،ومنذ � 5000سنة و أ�كرث ،كانت هذه أالنهر جليدية أ��صغر
من تلك التي تك ّونت يف نهاية القرن الع�رشين ( أ�و حتى غائبة باملقارنة
معها) .وال ميكن أ�ن ُيعزى ا إلرتداد احلايل �شبه العاملي أ
للنهر جليدية يف
اجلبال ألل�سباب عينها ،ذلك أ�ن �إنخفا�ض ا إل�شما�س ال�صيفي الذي �شهده
القطب ال�شمايل خالل أاللفية املا�ضية قد يكون م�ؤاتٍ لتنامي أالنهر
جليدية}6.5{ .
وتظهر البيانات املتعلقة باملناخ البدائي مدى تغيرّ املناخات
ا إلقليمية على �إختالفها .ويف املناخات القدمية ،اختلفت قوة
ظواهر النينيو ووتريتها .ومن الوا�ضح أ�ن قوة الرياح املو�سمية
ال�سيوية وبالتايل كمية أ
آ
المطار ،قد تتغيرّ ب�سرعة .وت�شري اّ
�سجلت
مناخ ع�رص ما قبل التاريخ يف �شمال و�رشق أ�فريقيا من جهة و�شمايل
أ�مريكا من جهة أ�خرى� ،إىل أ�ن فرتات اجلفاف التي متتد لعقود وقرون
ت�شكل منط ًا مناخي ًا يتكرر يف هذه املناطق ،وبالتايل ف�إن فرتات اجلفاف
احلديثة لي�ست �سابق ًة يف �شمال أ�مريكا و�شمال أ�فريقيا .وتعزز جمموعة
البيانات املناخية القدمية العقدية الفردية وجود تقلبية مناخية �إقليمية

ّ
امللخ�ص الفني

�شبه دورية ،ولكن من امل�ستبعد أ�ن تكون هذه البوادر ا إلقليمية متنا�سقة
على النطاق العاملي}6.6 ,6.5{ .
ت�شري معلومات موثوقة ت�ستند �إىل روا�سب املحيط والنمذجة،
�إىل وجود عالقة بني التغيرّ ات املناخية ال�سريعة التي ح�صلت يف
الفرتة اجلليدية أ
الخرية والفرتة ا إلنتقالية اجلليدية – اجلليدية
البينية ،والتغيرّ ات التي ح�صلت على م�ستوى دوران املحيط
أ
الطل�سي .وي�شري الفهم احلايل �إىل أ�ن الدوران املحيطي قد ي�صبح
غري م�ستقر ويتغيرّ ب�رسعة عند مواجهة عتبات خطرية .وقد أ� ّثرت
هذه الظواهر على درجات احلرارة التي و�صلت �إىل  16درجة مئوية
يف غرينالند ،و أ� ّثرت على أ�مناط ت�ساقط أالمطار ا إل�ستوائية .أ
والرجح،
هي تتعلق ب�إعادة توزيع احلرارة بني القط َبني ال�شمايل واجلنوبي ،ولي�س
بالتغيرّ ات الكبرية جلهة درجات احلرارة الن�سبية يف العامل .ومل تُلحظ
مثل هذه الظواهر منذ ما يقارب � 8000سنة}6.4{ .
تعزز القدرة املط ّورة للنماذج احلالية ملحاكاة ظروف ع�صر
ما قبل التاريخ ،الثقة يف فهم تغيرّ مناخ ع�صر ما قبل التاريخ
والتغيرّ ات على م�ستوى الت أ�ثري املداري .ويختلف احلد أالق�صى
للغمر اجلليدي أالخري (ح�صلت الفرتة اجلليدية أالخرية منذ ما ُيقارب
� 21000سنة) ومنت�صف الهولو�سني (منذ � 6000سنة) عن املناخ احلايل،
لي�س ب�سبب التقلبية الع�شوائية ،و�إمنا ب�سبب الت أ�ثري العاملي واملو�سمي
املختلف واملت�صل بفروقات معروفة على م�ستوى مدار أالر�ض (انظر
امللخّ �ص الفني ،ا إلطار  .)6وقد عزز الت أ�ثري التفاعلي الكيميائي أالر�ضي
ا إلحيائي والفيزيائي ا إل�ستجابة �إىل الت أ�ثريات املدارية .وتظهر املقارنات
بني الظروف التي خ�ضعت للمحاكاة و إلعادة التوليد يف احلد أالق�صى
للغمر اجلليدي أالخري أ�ن النماذج تلتقط أالمناط الوا�سعة للتغيرّ ات
امل�ستنتجة يف أ�مناط درجات احلرارة أ
والمطار .وبالن�سبة �إىل منت�صف
الهولو�سني� ،إن مناذج املناخ املقرونة قادرة على حماكاة ا إلحرتار يف
مناطق خطوط العر�ض الو�سطى والرياح املو�سمية القوية ،مع تغيرّ
ب�سيط يف درجات احلرارة الن�سبية يف العامل (>  0.4درجة مئوية) ،ما
يتما�شى مع فهمنا للت أ�ثري املداري}9.3 ،6.5 ،6.4 ، 6.2{ .
كان املع ّدل العاملي إلرتفاع م�ستوى �سطح البحر يرتاوح بني  4و6
أ�متار خالل الفرتة اجلليدية البينية أالخرية ،منذ ما يقارب ـ125000
أ�لف �سنة ،أ�ي أ�على من مع ّدل القرن الع�رشين ،ال �سيما ب�سبب �إرتداد
اجلليد القطبي (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)21وت�شري البيانات
املرتبطة بالقلن�سوة اجلليدية �إىل أ�ن الثلوج غطت منطقة قمة غرينالند
يف تلك الفرتة � ،إ ّال أ�ن بع�ض املناطق يف جنوب غرينالند ت�شهد �إنخفا�ض ًا
يف مد الغالف اجلليدي .كما ت�شري البيانات املتعلقة بالقلن�سوة اجلليدية

�إىل أ�ن مع ّدل درجات احلرارة القطبية يف تلك الفرتة كانت أ�على بـ� 3إىل 5
درجات مئوية باملقارنة مع القرن الع�رشين ،ب�سبب التفاوتات جلهة مدار
أالر�ض .وعلى أالرجح ،مل ي�ساهم الغالف اجلليدي يف غرينالند وغريه
من املناطق الثلجية يف املحيط املتجمد ال�شمايل ،يف �إرتفاع م�ستوى البحر
ب أ�كرث من  4أ�متار ،ما يعني أ�ي�ض ًا أ�ن �إمكانية م�ساهمة أ�نتاركتيكا قائمة.
{}6.4

تغي املناخ وعزوه
ّ
امللخ�ص الفني  :4فهم رّ
ي�سمح العزو بتقييم ما �إذا كانت التغيرّ ات امللحوظة تتنا�سب مع
ا إل�ستجابات النوعية ملختلف الت أ�ثريات ،وقد ّمت التو�صل �إليها بعد
�إختبار مناذج متعددة ،ولي�ست لها تف�سريات فيزيائية ممكنة أ�خرى .وقد
أ��شار تقرير التقييم أالول للهيئة الدولية املعن ّية بتغيري املناخ �إىل وجود
بع�ض ا إلثباتات امللحوظة حول ت أ�ثري ب�رشي املن� أش� على املناخ .وبعد 6
�سنوات ،خل�ص تقرير التقييم الثاين للهيئة الدولية املعن ّية بتغيرّ املناخ
�إىل أ�ن توازن الرباهني ي�شري �إىل ت أ�ثري ب�رشي املن�ش�آ وا�ضح على املناخ يف
القرن الع�رشين .أ� ّما تقرير التقييم الثالث فقد خل�ص �إىل قول �إن «معظم
ا إلحرتار امللحوظ يف ال�سنوات اخلم�سني الفائتة قد يكون نتيجة زيادة
تركيز غازات الدفيئة» .وبعد تقرير التقييم الثالث ،بات الت أ�كد من تقييم
تو ّرط ا إلن�سان يف التغيرّ ات املناخية احلديثة أ�قوى ،و أ�حد أال�سباب هو
احل�صول على �إ�شارات أ�قوى من اّ
�سجلت أ�طول ،با إل�ضافة �إىل �سل�سلة
وا�سعة ومتطورة من املالحظات التي �سمحت بعزو ا إلحرتار ،و أ�نواع
أ�خرى من التغيرّ ات التي طر أ�ت على النظام املناخي و أ�وجدت حلول .ومت
�إيجاد حلول ملمو�سة لبع�ض التناق�ضات الوا�ضحة يف �سجل املالحظات
(مث ًال ،يف ما يتعلق بال�شكل العمودي لتغيرّ درجات احلرارة) .وح�صلت
نواح متعددة من املناخ الن�سبي احلايل
تطورات على م�ستوى حماكاة ٍ
وتقلبيته بح�سب جداول زمنية عقدية بينية أ�و جداول زمنية مو�سمية،
على الرغم من بع�ض ال�شكوك التي ال تزال قائمة (انظر امللخّ �ص الفني،
مف�صلة عن عمليات تتعلق
ا إلطار .)7واليوم ،ت�ستخدم النماذج أ�مثلة ّ
أ
بالهباء اجلوية وغريها من الت أ�ثريات .واعتمدت حماكاة تغيرّ املناخ
يف القرن الع�رشين مناذج �إ�ضافية وت أ�ثريات طبيعية وب�رشية املن� أش�
كاملة ،مل تكن جميعها متوفرة عند �صدور تقرير التقييم الثالث .وت�سمح
املجموعات املتعددة النماذج املتوفرة بتعزيز الثقة يف عزو النتائج ،من
خالل ت أ�مني مثال مط ّور عن �شكوك النماذج .وا آلن ،تبلورت �إحدى
بنواح
ا إل�شارات والب�رشية املن� أش� يف درا�سات العزو الر�سمية اخلا�صة ٍ
يف النظام املناخي� ،إىل جانب درجات احلرارة اجلوية العاملية النطاق،
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إالطار  :7تقييم مناذج الدوران العام للغالف اجلوي – املحيطات
ت�شكل مناذج الدوران العام يف الغالف اجلوي-املحيطات أالداة أال ّولية امل�ستخدمة يف فهم تقلبات املناخ املا�ضية وعزوها،
ال�شعاعي مل يواجه �إ�ضطرابات يف املا�ضي م�شابهة متام ًا لتلك التي من املتوقع
ال�سقاطات امل�ستقبلية .ومبا �أن التاثري إ
ولفهم إ
الن�سان خالل القرن احلادي والع�رشين ،ف إ�نه ينبغي بناء الثقة بالنماذج من خالل �إ�ستخدام عددٍ من الطرق غري
�أن يت�سبب بها إ
املبا�رشة والوارد و�صفها فيما يلي .ويف كلٍ من تلك املجاالت ،وقد حتققت �إجنازات كبرية منذ تقرير التقييم الثالث ،مما يزيد الثقة
بكافة النماذج ب�شكلٍ عام}8.1{ .
وبات التدقيق والتحليل املح�سن ل�سلوك النماذج �أكرث �سهول ًة بف�ضل اجلهود املن�سقة دولي ًا بغية جتميع ون�رش نتائج جتارب
�شجع على و�ضع تقييم �أكرث انفتاح ًا و�شمولي ًة للنماذج ،بطريقةٍ تت�ضمن
النماذج التي �أجريت يف ظل �أو�ضاع م�شرتكة .أالمر الذي ّ
�سل�سلة من آ
املتنوعة}8.1{ .
الفاق
ّ

تطرقت ا إل�سقاطات املتعلقة بنطاقات خمتلفة وفرتات زمنية خمتلفة من خالل �إ�ستخدام مناذج مناخية عاملية:
ّ

الفرادية وال
و ُتظهر النماذج املناخية املناخ امل�ستقبلي على مدى عقودٍ ومبا �أنه ال يجري تتبع تفا�صيل نظم أالحوال اجلوية إ
ال�سقاطات
التنب ؤ� بها ،ف إ�ن الظروف اجلوية أالولية ت�صبح �أقل �أهمي ًة بكثري بالن�سبة �إىل مناذج التنب ؤ� بالطق�س .وتزداد �أهمية إ
املناخية ازدياداً كبرياً .وتت�ضمن الت أ�ثريات كمية الطاقة ال�شم�سية التي ت�صل �إىل أالر�ض ،وكمية اجل�سيمات الناجتة عن الثوران
الربكاين يف الغالف اجلوي ،وتركيز الغازات واجلزيئات الب�رشية املن� أش� يف الغالف اجلوي .وفيما يتحول جمال االهتمام من
القليمي �إىل املحلي� ،أو يق�رص النطاق الزمني مو�ضع االهتمام ،يزداد حجم التقلبية املتعلقة بالطق�س ن�سب ًة �إىل
النطاق العاملي �إىل إ
�إ�شارة تغيرّ املناخ على املدى الطويل .في�صعب الك�شف عن �إ�شارة تغيرّ املناخ على نطاقات �أ�صغر .كما ت�شكل أالحوال يف املحيطات
نقط ًة هامة ،ال �سيما بالن�سبة �إىل النطاقات الزمنية ال�سنوية البينية �أوالعقدية { .أ
ال�سئلة }11.1 ،9.4 ،1.2
�إعداد النموذج .تطور �إعداد مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات من خالل حت�سني اال�ستبانة املكانية و�إ�ستخدام
املخططات العددية وتعيني البارامرتات (مثل اجلليد البحري والطبقة املتاخمة للغالف اجلوي واملياه ال�سطحية يف املحيطات).
و�أُدرجت عمليات �إ�ضافية يف مناذج عدة ،مبا يف ذلك عمليات �رضورية بالن�سبة �إىل الت أ�ثري (مثالً :باتت أالهباء اجلوية منمذجة
بطريقة تفاعلية يف مناذج عدة) .واليوم ،باتت معظم النماذج حتافظ على مناخ م�ستقر من دون �إ�ستخدام عمليات تكييف التدفقات،
على الرغم من �أن بع�ض االجتاهات الطويلة أالمد ال تزال �ضمن نطاق مراقبة مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات،
مثالً ،نظراً �إىل بطء العمليات التي جتري يف املحيطات}8.3 ،8.2{ .
مت نتيجة حت�سني �صيغة النماذج حت�سني حماكاة نواحي عديدة من املناخ احلايل العادي .وب�شكلٍ
حماكاة املناخ احلايلّ .
عام ،حت�سنت حماكاة التهطال و�ضغط م�ستوى �سطح البحر وحرارة ال�سطح ب�صورة �إجمالية ،لكن الثغرات ال تزال موجودة ال
�سيما يف املناطق املدارية .ويف ظل وجود ثغرات هامة على م�ستوى حماكاة ال�سحب (والت أ�ثري التفاعلي املناظر الذي ي ؤ� ّثر على
ح�سا�سية املناخ)� ،أظهرت بع�ض النماذج حدوث حت�سينات جلهة حماكاة بع�ض �أنظمة ال�سحاب (وخا�ص ًة ال�سحاب الركامي الطباقي
البحري) .وحت�سنت حماكاة الظواهر املتطرفة (وخا�ص ًة درجات احلرارة املتطرفة) ،ولكن غالب ًا ما تظهر النماذج يف �إطار الظواهر
أالكرث تطرفاً .كما حت�سنت حماكاة أالعا�صري خارج املنطقة املدارية .وت�ستطيع بع�ض النماذج امل�ستخدمة للتنب ؤ� بالتغريات على
م�ستوى أالعا�صري املدارية� ،أن تقوم مبحاكاة الوترية والتوزيع امللحوظَ ني أ
للعا�صري املدارية .وقد �أُجنزت حماكاة تركيبة حجم
مياه املحيطات والدوران التقلبي اجلنوبي ونقل حرارة املحيطات .غري �أن معظم النماذج تظهر بع�ض االنحرافات يف حماكاتها
للمحيط اجلنوبي ،مما ي�ؤدي �إىل عدم اليقني �إزاء امت�صا�ص حرارة املحيطات املنمذج عندما يتغيرّ املناخ}8.6 ،8.5 ،8.3{ .
حماكاة مناذج تقلبية املناخ .تقوم النماذج مبحاكاة �أهم �أمناط تقلبية املناخ خارج املنطقة املدارية ،وهي ت�شبه تلك
امللحوظة (النمط احللقي ال�شمايل /النمط احللقي اجلنوبي ومنط املحيط الهادئ � -أمريكا ال�شمالية والتذبذب العقدي يف املحيط
الهادئ)� ،إال �أنها ال تزال تواجه امل�شاكل يف عر�ض بع�ض نواحيها .وباتت آ
الن بع�ض النماذج قادرة على حماكاة نواحي هامة من
مر�ض ب�صورة عامة}8.4{ .
التذبذب اجلنوبي ،فيما يبقى تذبذب مادن-جوليان غري ٍ
حماكاة تقلبات مناخ ع�رص ما قبل التاريخ .ح�صلت بع�ض التطورات على م�ستوى حماكاة تقلبات املناخ يف املا�ضي.
عزو لتلك التغيرّ ات ،ف إ�ن قدرة النماذج املناخية �إمكانية تقدمي تف�س ٍري متما�سك على ال�صعيد الفيزيائي حول التقلبات
وبعيداً عن �أي ٍ
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املناخية امللحوظة على نطاقات زمنية خمتلفة ،تعزيز الثقة يف �أن النماذج ت�ستقطب عمليات �أ�سا�سية جلهة تطور املناخ يف القرن
احلادي والع�رشين .وتت�ضمن �أوجه التقدم املحرز م�ؤخراً منذجة ناجحة للتغيرّ ات املر�صودة يف نطاقات �أو�سع من املتغيرّ ات
املناخية خالل القرن الع�رشين (مثل درجات احلرارة والظواهر املتطرفة القارية النطاق ومدى اجلليد البحري واجتاهات حمتوى
حرارة املحيطات أ
والمطار أالر�ضية) .كما ح�صل تقدم يف القدرة على منذجة عدة مالمح عامة من املا�ضي ،وحاالت مناخية
خمتلفة للغاية كمنت�صف احلقبة الهالو�سينية واحلد أالق�صى للغمر اجلليدي أالخري من خالل �إ�ستخدام مناذج �شبيهة �أو على عالقة
بتلك امل�ستخدمة لدرا�سة املناخ احلايل .وتت�ضمن املعلومات حول العوامل املطروحة أ
كالو�ضاع احلدودية يف احل�سابات اخلا�صة
مبناخ ع�رص ما قبل التاريخ خمتلف �أحوال ال�صفائح اجلليدية يف تلك الفرتات .و�أ ّيدت املالحظات ما �سبقها من تنب�ؤات وا�سعة حول
النماذج املناخية ال�سابقة ،مثل �إزدياد درجات احلرارة يف العامل �إ�ستجاب ًة إلزدياد غازات الدفيئة .ما يعزز الثقة بتنب ؤ� املناخ على
املدى الق�صري وفهم التزامات تغيرّ املناخ ذات ال�صلة}9.5-9.3 ،8.1 ،6.5 ،6.4{ .
التنب ؤ� بحالة الطق�س والتنب ؤ�ات الف�صلية ب�إ�ستخدام مناذج املناخ .اخ ُتربت بع�ض النماذج املناخية و�أُثبتت من حيث
قدرتهاعلى التنب ؤ� بالقيم أالولية ،على نطاقات زمنية ترتاوح ما بني التنب�ؤات أ
بالحوال اجلوية (ب�ضعة �أيام قليلة) وتقلبات املناخ
الف�صلية ،عندما بد�أ العمل بها م�شفوعة بالر�صدات املنا�سبة .وبينما ال تعني على التنب ؤ� بالنماذج يف �أ�سلوب العمل هذا �أنها �ستظهر
ال�ستجابة ال�صحيحة للتغيرّ ات يف عوامل الت أ�ثري املناخي كغازات الدفيئة ،ف إ�نها تعزز الثقة ب أ�ن متثل هذه النماذج
بال�رضورة إ
بع�ض العمليات أ
ال�سا�سية وااللتزامات ذات ال�صلة بتغري املناخ}8.4{ .
التدابري املرتبطة بدقة ا إل�سقاطات املتعلقة بالنماذج .مت للمرة أالوىل ،مت �إ�ستخدام جمموعات النماذج الكت�شاف �إمكانية
تطوير مقايي�س قدرة النماذج («القيا�س»)� ،إ�ستناداً �إىل �أ�ساليب التقييم املذكورة �آنفاً ،والتي ميكن �إ�ستخدامها لت�ضييق نطاق حالة
ال�سقاطات املناخية .على الرغم من �أن هذه أال�ساليب تبدو وك أ�نها تب�رش باخلري،
كمية على منوذج إ
عدم اليقني من خالل و�ضع قيود ّ
ال�سقاطات املناخية املوثوقة لهذا الغر�ض}10.5 ،9.6 ،8.1{ .
�إ ّال �أنه ال يزال من ال�رضوري �إر�ساء �سل�سلة من التدابري على إ

نواح تت�ضمن تغيرّ ات املحتوى احلراري العاملي للمحيطات وامليول
ٍ
القارية النطاق لدرجات احلرارة والظواهر احلرارية املتطرفة والدوران
وامتداد الثلوج البحرية يف املنطقة القطبية ال�شمالية}9.1{ .

.4.1

تغي درجات احلرارة يف
تطورات يف عزو رّ
العامل خالل حقبة �إ�ستعمال القيا�سات :الغالف
اجلوي واملحيط واجلليد

يعرف ا إلحرتار الب�شري املن� أش� للنظام املناخي �إنت�شار ًا وا�سعاً
وميكن ك�شفه من خالل مراقبة درجات احلرارة على ال�سطح
والغالف اجلوي احلر واملحيطات}9.4 ،3.4 ،3.2{ .
ومل تتوقف الدالئل املرتبطة بت أ�ثري عوامل خارجية ،ب�شرية
املن� أش� وطبيعية ،على النظام املناخي ،عن ا إلزدياد منذ �صدور
تقرير التقييم الثالث .و أ� ّدى تطوير النماذج والبيانات ،واملحاكاة
ومتثيل الهباء اجلوي وغازات مفعول الدفيئة وغريها من الت أ�ثريات� ،إىل
تعزيز الثقة ب أ�ن معظم النماذج احلالية تعيد توليد تقلبية الغالف اجلوي
الوا�سعة النطاق واخلا�ضعة للت أ�ثري ،على جداول زمنية عقدية وعقدية
بينية .وت�ؤكد هذه التطورات أ�ن تقلبية مناخ ع�رص ما قبل التاريخ على

نطاقات مكانية وا�سعة قد خ�ضعت بقوة للت أ�ثريات اخلارجية .لكن ،ال
تزال ال�شكوك قائمة يف ما يتعلق باحلجم والتطور الزمني للتقديرات
املتعلقة مب�ساهمة الت أ�ثريات الفردية املتعددة ،غري غازات الدفيئة
املختلطة ،وذلك ب�سبب ال�شك يف �إ�ستجابة النماذج للت أ�ثري ،على �سبيل
املثال .وحتى ا آلن ،مل تدخل بع�ض الت أ�ثريات الهامة ك أ�هباء الكربون
أال�سود يف معظم درا�سات الك�شف والعزو الر�سمية .وال تزال التقديرات
حول تقلبية املناخ الداخلية الطبيعية غري م�ؤكدة .مث ًال ،هناك ت�ضارب
بني النماذج واملراقبة جلهة التقديرات املتعلقة بتقلبية املحتوى احلراري
للمحيطات ،على الرغم من أ�ن املعاينة ال�ضعيفة ألجزاء من حميطات
العامل تف�سرّ هذا الت�ضارب .با إل�ضافة �إىل ذلك ،ي�صعب تقدير التقلبية
الداخلية بوا�سطة �سجلاّ ت املراقبة املتوفرة ،فهذه ال�سجلاّ ت تخ�ضع
للت أ�ثري اخلارجي ،أ
ولن ال�سجلاّ ت املتوفرة لي�ست مف�صلة مبا فيه
الكفاية يف ما يتعلق بالبيانات التي تعود �إىل فرتة �إ�ستعمال القيا�سات،
أ�و دقيقة مبا فيه الكفاية يف ما يتعلق ب�إعادة التوليد غري املبا�رشة ،كي
ٍ
بو�صف �شام ٍل للتقلبية بح�سب جداول زمنية عقدية أ�و أ�كرث (انظر
تتقدم
لطار }9.4 ،9.2 ،8.6 ،8.4 ،8.2{ .)7
امللخّ �ص الفني ،الر�سم  22وا إ
ف�سرالنمط العاملي
من امل�ستبعد للغاية (< )%5أ�ن ُي ّ
ل إلحرتار امللحوظ يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،من دون
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الطبيعية ال ميكن أ�ن تكون ال�سبب وراء التغيرّ ات امللحوظة ،نظر ًا
�إىل الدرا�سات املطورة التي تبني أ�ن ا إلحرتار ح�صل على م�ستوى
املحيطات والغالف اجلوي مع ًا� ،إىل جانب خ�سارة أالنهر اجلليدية من
حجمها أ
ال�سا�سي}9.7 ،9.5 ،9.4 ،5.2 ،3.2 ،2.9{ .
املرجح جداً أ�ن يكون �إزدياد غازات الدفيئة الب�شرية
ومن ّ
املن� أش� هو الكامن وراء معظم حاالت �إرتفاع مع ّدل درجات احلرارة

ذكر الت أ�ثري اخلارجي .وقد ح�صلت هذه التغيرّ ات يف وقتٍ كان من
املرجح فيه أ�ن تولد عوامل الت أ�ثري غري الب�رشي املن� أش� (مثل كمية
ّ
الت أ�ثري الربكاين وال�شم�سي) التربيد ،ولي�س ا إلحرتار (انظر امللخّ �ص
املرجح جداً
الفني ،الر�سم  .)23وت�شري درا�سات العزو �إىل أ�نه من ّ
أ�ن عوامل الت أ�ثري الطبيعية هذه لي�ست وحدها وراء ا إلحرتار امللحوظ
(انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)23و ّمت الت أ�كد من أ�ن التقلبية الداخلية

التغي احلراري القاري والعاملي
رّ
ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺁﺳﻴﺎ

٠٫٠

٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠

٠٫١

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩٠٠

٠٫٠
١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫١
٠٫٥

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

٢٠٠٠

٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ

ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻝ

٠٫١

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

١٩٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

١٩٠٠

٠٫٠

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
٠٫١

٠٫٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٩٠٠

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

٠٫٠

٠٫١

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

التغيات القارية والعاملية النطاق جلهة درجات حرارة ال�سطح مع النتائج التي خ�ضعت ملحاكاة النماذج املناخية عرب �إ�ستخدام أ
الت�ثريات
الر�سم  :22مقارنة رّ
أ
أ
الطبيعية والب�رشية املن�ش� .ويف الر�سم ،تبدو املعدّالت العقدية للمالحظات بالن�سبة �إىل الفرتة املمتدة ما بني العامني ( 2005 – 1906اخلط ال�سود)� ،ضد
للمعدل املنا�سب لها يف الفرتة املمتدة ما بني العامني  .1950 – 1901تكون اخلطوط متقطعة عندما تقل التغطية املكانية عن .%50
و�سط العقد
ً
ون�سبة ّ
وتظهر أال�رشطة الزرقاء اللون الن�سب املرتاوحة بني  %5و %95اخلا�صة بـ 19حالة حماكاة من أ��صل  5مناذج مناخية ت�ستخدم أ
الت�ثريات الطبيعية فقط نظراً
�إىل الن�شاط ال�شم�سي والرباكني .أ�ما أال�رشطة احلمراء اللون فتظهر الن�سب املرتاوحة بني  %5و %95اخلا�صة بـ  58حالة حماكاة من أ��صل 14
مناخيا
منوذجا
ً
ً
أ
ي�ستخدم أ
الت�ثريات الطبيعية والب�رشية
معا .ويف�صل الق�سم  9.4والنقطة  9.2من أال�سئلة واجلدول  8.1واملعلومات ا إل�ضافية من الف�صل التا�سع
املن�ش� ً
م�صادر البيانات والنماذج امل�ستخدمة { .أال�سئلة  ،9.2الر�سم }1

66

ّ
امللخ�ص الفني
}9.4 ،9.2 ،9.1

امللحوظ يف العامل منذ منت�صف القرن الع�شرين .ومن دون التربيد
الناجت عن أ
املرجح أ�ن تكون غازات الدفيئة
الهباء اجلوية ،من ّ
وحدها التي ت�سبب �إرتفاعاً ن�سبياً يف درجات احلرارة يف العامل،
يفوق ذلك الذي �شهدناه خالل ال�سنوات اخلم�سني أ
الخرية .وي�ش ّكل
تغيرّ درجات احلرارة عرب الزمن (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم ،)23
با إل�ضافة �إىل تناقد وجود �إحرتار يف ن�صف الكرة الغربي ،عن�رص ًا حيوي ًا
يف حتديد ب�صمة أالهباء اجلوية ،وبالتايل كمية التربيد امل�ضاد ل إلحرتار
الذي ت�سببه غازات الدفيئة .وا�ستنتاج فكرة تقول ب أ�ن ت أ�ثري غاز
الدفيئة كان طاغي ًا ،ي أ�خذ بعني ا إلعتبار بع�ض ال�شكوك حول الت أ�ثريات
واملراقبة ،وي�ش ّكل نقطة قوة إل�ستخدام مناذج مناخية خمتلفة ،و�سبل
متعددة لتقدير ا إل�ستجابة للت أ�ثري اخلارجي وتقنيات حتليلية متعددة.
كما ي�سمح ب�إمكانية تعزيز ا إل�ستجابة للت أ�ثري ال�شم�سي،6.6 ،2.9{ .

ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٫٠

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ
ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

٠٫٥

٠٫٠
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

٠٫٥-

٠٫١١٩٠٠
١٫٠

ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ّ
مت الك�شف عن �إحرتار وا�سع ا إلنت�شار يف حرارة مياه
املرجح أ�ن يكون
املحيطات .وبح�سب درا�سات العزو الر�سمية ،من ّ
الت أ�ثري الب�رشي املن� أش� قد �شارك يف ا إلحرتار امللحوظ على م�ستوى مئات
أالمتار ال�سطحية من املحيط العاملي ،خالل الن�صف أالخري من القرن
الع�رشين}9.5 ،5.2{ .
املرجح أ�ن يكون الت أ�ثري الب�شري املن� أش� قد �ساهم يف
ومن
ّ
ا إلنخفا�ض احلديث لن�سبة مد اجلليد البحري يف املنطقة القطبية
ال�شمالية .ومن املتوقع حدوث بع�ض التغيرّ ات يف اجلليد البحري للمنطقة
القطبية ال�شمالية ،نظر ًا �إىل تزايد ا إلحرتار يف القطب ال�شمايل .وتعزز
درا�سات العزو وتط ّور التمثيل املنمذج للجليد البحري ونقل حرارة مياه
املحيطات ،االقتناع بهذه اخلال�صة}9.5 ،8.3 ،8.2 ،4.4 ،3.3{ .

٠٫٥

ﺍﻏﻮﻧﻎ

ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎ

١٩٤٠

١٩٢٠

ﺍﻟﻌﺎﻡ

١٩٦٠

ﺑﻴﻨﺎﺗﻮﺑﻮ
ﺍﻝ ﺗﺸﻴﺘﺸﻮﻥ

١٩٨٠

٢٠٠٠

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

الر�سم :23
أ� �شذوذ درجات حرارة ال�سطح الن�سبية يف العامل،
خالل الفرتة املرتاوحة بني العامني 1901
و ،1950كما يبينّ الر�سم (اخلط أال�سود) وكما
ت�شري حاالت املحاكاة جلهة أ
الت�ثريات الطبيعية
أ
أ
املن�ش� .ي�شري املنحنى ال�سميك الحمر
والب�رشية
اللون �إىل املجموعة املتعددة النماذج ،فيما
ت�شري املنحنيات الرفيعة احلمراء اللون �إىل
حاالت املحاكاة الفردية .وترمز اخلطوط
العمودية الرمادية اللون �إىل توقيت أ�هم أالحداث
الربكانية.
ب أالمر �سيان بالن�سبة �إىل هذا الر�سم البياين
الثاين ،با�ستثناء ّان �شذوذ درجات احلرارة
الن�سبية العاملية التي خ�ضعت للمحاكاة تتعلق
أ
بالت�ثريات الطبيعية فقط .يرمز املنحنى ال�سميك
أالزرق اللون �إىل املجموعة املتعددة النماذج،
بينما ترمز املنحنيات الرفيعة الزرقاء اللون �إىل
واختربت كل حماكاة
حاالت املحاكاة الفرديةُ .
بطريقة جتعل التغطية تتنا�سب مع تغطية
املالحظات{ .الر�سم }9.5

٠٫٠
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

٠٫٥-

ﺍﻏﻮﻧﻎ

ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎ

١٩٠٠

١٩٢٠

١٩٤٠

ﺍﻟﻌﺎﻡ

١٩٦٠

ﺑﻴﻨﺎﺗﻮﺑﻮ
ﺍﻝ ﺗﺸﻴﺘﺸﻮﻥ

١٩٨٠

٢٠٠٠
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املرجح جداً أ�ن تكون ا إل�ستجابة للت أ�ثري الب�شري املن� أش�
من ّ
قد �ساهمت يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر خالل الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين ،غري أ�ن التقلبية العقدية التي عرفها �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر ال تزال مبهمة .وتلتقي التقديرات املنمذجة
مل�ساهمة املد احلراري يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر مع تقديرات أ�خرى
ت�ستند �إىل مالحظات تعود �إىل الفرتة املمتدة بني العامني  1961و،2003
على الرغم من أ�ن امليزانية املخ�ص�صة لهذا ال� أش�ن مل تكن كافية يف تلك
الفرتة .ويتنا�سب ا إلرتفاع امللحوظ يف حجم الكتل التي تخ�رسها أالنهار
أ
والغطية اجلليدية ،مع املع ّدل العاملي إلرتفاع درجات احلرارة ،ح�سبما

أ��شارت التوقعات الفيزيائية (انظر امللخّ �ص الفني ،اجلدول  .)3وقد
يكون لتفوق ن�سبة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف الفرتة املمتدة ما بني
العامني  1993و 2003على ن�سبة �إرتفاعه الفرتة املمتدة ما بني العامني
 1961و ،2003عالقة مع الت أ�ثري الب�رشي املن� أش� املتزايد ،الذي �ساهم
على أالرجح يف �إحرتار �سطح املحيط و�إرتداد أالنهر جليدية املنت�رش.
من جهة اخرى ،يك�شف �سجل مقايي�س املد واجلزر مل�ستوى �سطح البحر
الن�سبي يف العامل أ�ن ن�سب ًا مرتفعة أ�ي�ض ًا قد حتققت يف فرتات عقدية
�سابقة بدء ًا من العام  ،1950ما يعني أ�ن التقلبية الداخلية الطبيعية قد
ن�سب مرتفعة يف الفرتة
تكون �إحدى العوامل التي �ساهمت يف �إحداث ٍ

ميول �ضغط م�ستوى �سطح البحر من كانون أالول  /دي�سمرب �إىل �شباط/فرباير

ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ

ﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﺎﺓ

ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ

ﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ

ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

١٫٨ ١٫٦ ١٫٤ ١٫٢ ١٫٠ ٠٫٨ ٠٫٦ ٠٫٤ ٠٫٢

ﻣﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ٥٠ :ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٥-

٤-

٣-

٢-

١-

٠

١

٢

ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ٥٠ :ﻣﻠﻴﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٣

٤

الر�سم  :24ميول �ضغط م�ستوى �سطح البحر من كانون أالول  /دي�سمرب �إىل �شباط  /فرباير �إ�ستناداً �إىل معدّالت عقدية خا�صة بالفرتة املرتاوحة ما بني
 1955و( .2005يف أالعلى) امليول املقدرة بح�سب �سل�سلة من البيانات امللحوظة واملعرو�ضة يف مناطق حتظى بتغطية للمراقبة( .يف أال�سفل) امليول
أ
الت�ثري الطبيعي أ
لتغيات أ
والت�ثري الب�رشي
املن�ش� يف  8مناذج مقرونة .وال ُتن�رش امليول اخلا�ضعة ملحاكاة النماذج
الن�سبية التي خ�ضعت للمحاكاة �إ�ستجابة رّ
املقنعة تظهر وجهة امليول يف قوة الرياح آالتية من امليول اخلا�صة �ضغط م�ستوى
�إال حيث ُتن�رش امليول امل�ستندة �إىل املراقبة� .إن اخلطوط ا إلن�سيابية غري ّ
تغيات أ�كرب جلهة قوة الرياح .ترد م�صادر البيانات
التغي ،فيما ت�شري اخلطوط الداكنة اللون �إىل رّ
�سطح البحر .أ�ما تظليل اخلطوط ا إلن�سيابية في�شري �إىل حجم رّ
والنماذج مف�صلة يف الف�صل التا�سع ومواده ا إل�ضافية ويعطي اجلدول  8.1تفا�صيل أ�كرث عن النماذج{ .الر�سم }9.16
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املمتدة ما بني العامني  1993و .2003وتفوق التقلبية العقدية امللحوظة
على م�ستوى �سجل مقايي�س املد واجلزر تف�سريات التقلبية امل أ�خوذة عن
تقديرات تغيرّ املد احلراري واجلليد القاري ،امل�ستخل�صة من حاالت
املراقبة .أ��ضف �إىل ذلك أ�ن التقلبية العقدية امللحوظة يف املد احلراري
تتعدى مناذج املحاكاة اخلا�صة بالقرن الع�رشين .وبالتايل ،ف�إن أال�سباب
الفيزيائية للتقلبية امللحوظة على م�ستوى �سجل مقايي�س املد واجلزر غري
م�ؤكدة .وال ت�ساهم تلك امل�سائل العالقة اخلا�صة بتغيرّ م�ستوى �سطح
البحر وتقلبيته العقدية الفرتة املمتدة ما بني العامني  1961و ،2003يف
حتديد ك ًّم من أال�سباب التي أ� ّدت �إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر (من
العام � 1993إىل العام  )2003تعود �إىل التقلبية الداخلية الطبيعية ،وك ٍّم
آ�خر منها يعود �إىل التغيرّ املناخي الب�رشي املن� أ
ش�}9.5 ،5.5{ .

.4.2

التغي املكاين والزماين يف درجات
عزو
رّ
احلرارة

املرجح جداً أ�ن أ
المناط امللحوظة إلحرتار الرتوبو�سفري
من ّ
وتربيد ال�سرتاتو�سفري هي �إحدى نتائج الت أ�ثري الب�شري املن� أش�،
ال �سيما يف ما يتعلق ب�إزدياد غاز الدفيئة و�إ�ستنفاد أ
الوزون
ال�سرتاتو�سفريي .وت�شري التحاليل اجلديدة التي تلت تقرير التقييم
الثالث �إىل أ�ن هذا النمط يتما�شى مع �إرتفاع الرتوبوبوز الناجت على
أالرجح عن تعديل غاز الدفيئة و أ�وزون الغالف الزمهريري .وال تزال
تقديرات هامة حول تقدير أ�مناط درجات احلرارة يف الرتوبو�سفري،
وخا�ص ًة من قبل �سجل امل�سبار الال�سلكي}9.4 ،3.4 ،3.2{ .
املرجح أ�ن منت�صف القرن الع�شرين �شهد م�ساهمة
ومن
ّ
ب�شرية املن� أش� وحيوية يف زيادة مع ّدالت درجات احلرارة على
�سطح كل قارة ب�إ�ستثناء أ�نتاركتيكا .وال متلك أ�نتاركتيكا ما يكفي
من التغطية والر�صد ل إلدالء ب أ�ي تقييم .كما لمُ �ست بوادر عن ا إلحرتار
الب�رشي املن� أش� يف بع�ض املناطق أالر�ضية �شبه القارية .ومتنح قدرة
النماذج املناخية املقرونة على حماكاة تطور درجات احلرارة يف ك ٍل من
القارات ال�ست ،دالئل أ�قوى على دور ا إلن�سان يف تغيرّ املناخ ،و أ�كرث من
تلك التي كانت متوفرة يف تقرير التقييم الثالث .ما من منوذج مناخي
عاملي مقرون ا�ستخدم الت أ�ثري الطبيعي فقط مت ّكن من اعادة توليد منط
ا إلحرتار الن�سبي امللحوظ يف العامل ،أ�و ميول ا إلحرتار الن�سبية القارية
يف كل قارة على حدى (ب�إ�ستثناء أ�نتاركتيكا) خالل الن�صف الثاين من
القرن الع�رشين}9.4{ .
وال تزال ال�صعوبات قائمة يف عزو التغيرّ ات احلرارية

على نطاقات أ��ضيق من القارات وعلى فرتات زمنية ال تتعدى
اخلم�سني �سنة .ومل حتدد نتائج العزو على هذه النطاقات ،ب�إ�ستثناء
بع�ض النتائج املحدودة .ويقلل تنب� ؤ املع ّدالت على م�ستويات �إقليمية
مما
أ��صغر التقلبية الطبيعية ،أ�كرث من التنب� ؤ على م�ساحات وا�سعةّ ،
ي�صعب التمييز بني التغيرّ ات املتوقعة من الت أ�ثري اخلارجي والتقلبية.
أ��ضف �إىل ذلك أ�ن التغيرّ ات احلرارية با إل�ضافة �إىل بع�ض أ�مناط التقلبية
ال تلقى املحاكاة املنا�سبة من قبل النماذج يف بع�ض املناطق والف�صول.
كما أ�ن تفا�صيل الت أ�ثري اخلارجي ال�صغرية النطاق وحماكاة النماذج
ل إل�ستجابة ال تتمتع بامل�صداقية التي تعك�سها اخل�صائ�ص الوا�سعة
النطاق}9.4 ،8.3{ .
املرجح أ�ن الت أ�ثري الب�شري املن� أش� أ� ّثر على الظواهر
من
ّ
املتطرفة لدرجات حرارة ال�سطح .يبينّ العديد من امل�ؤ�رشات املتعلقة
بالظواهر املتطرفة  ،مبا يف ذلك أالرقام ال�سنوية والقيم املتطرفة ألليام
والليايل احلارة والباردة ،با إل�ضافة �إىل أ�رقام تتعلق ب أ�يام ال�صقيع،
التغيرّ ات التي ترتافق مع ا إلحرتار .وقد ّمت الك�شف عن الت أ�ثري الب�رشي
املن� أش� يف بع�ض هذه امل�ؤ�رشات ،وتبني أ�ن الت أ�ثري الب�رشي املن� أش� قد
�ساهم ب�شك ٍل كبري يف زيادة خطر ح�صول �إرتفاع �شديد لدرجات احلرارة
ال�صيفية يف بع�ض املناطق ،على غرار موجة احلر التي أ�لهبت أ�وروبا يف
�صيف العام }9.4{ .2003

.4.3

التغيات يف الدوران وت�ساقط أالمطار
عزو
رّ
املتغيات املناخية
وغريها من
رّ

املرجح أ�ن بع�ض امليول يف أ
المناط احللقية ال�شمالية
من
ّ
واجلنوبية التي �شهدتها العقود أ
الخرية ،والتي تتنا�سب مع
�إنخفا�ض �ضغط م�ستوى �سطح البحر يف القطبني والتغيرّ ات ذات
ال�صلة يف الدوران اجلوي ،ترتبط جزئياً بن�شاطات ا إلن�سان (انظر
ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم  .)24تعيد النماذج توليد �إ�شارة ميل النمط
احللقي ال�شمايل� ،إال أ�ن ا إلجابة التي خ�ضعت للمحاكاة كانت أ��صغر
مما �شوهد .وتقوم النماذج التي تت�ضمن تغيرّ ات تتعلق بغاز الدفيئة
و أ�وزون الغالف الزمهريري مبحاكاة ميل فعلي يف النمط احللقي
اجلنوبي ،ما ي�ؤدي �إىل ت أ�ثري ا إلن�سان على �ضغط م�ستوى �سطح البحر يف
العامل الذي يتنا�سب بدوره مع نزعة التربيد امللحوظة على م�ستوى املناخ
ال�سطحي يف بع�ض أالجزاء من أ�نتاركتيكا .وت�ؤدي تغيرّ ات الدوران يف
املرجح أ�ن الت أ�ثري
ن�صف الكرة الغربي وعزوها للن�شاط �إىل ما يلي :من ّ
الب�رشي املن� أش� �ساهم يف تغيرّ أ�مناط الدوران ودرجات احلرارة يف
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ولو جزئي ًا ،بالتغيرّ ات امللحوظة على م�ستوى درجات حرارة �سطح
البحر .ومن املتوقع أ�ن تت أ�ثر تغيرّ ات درجات احلرارة على �سطح البحر
يف العامل بالعوامل الب�رشية املن� أش� �إال أ�نه مل يتم حتديد الرابط بني تغيرّ
درجات حرارة �سطح البحر على ال�صعيد ا إلقليمي والت أ�ثري حتى ا آلن.
وال يتوقف تغيرّ ت�ساقط أالمطار على درجات حرارة �سطح البحر وحدها،
بل يتوقف أ�ي�ض ًا على التغيرّ ات ا إلقليمية للدوران اجلوي ،ما ي�صعب عزو
أالمر �إىل الت أ�ثري الب�رشي املن� أ
ش�}11.2 ،10.3 ،9.5 ،3.3{ .

منطقتي خطوط العر�ض الو�سطى والعليا ،با إل�ضافة �إىل التغيرّ ات التي
طر أ�ت على الرياح وم�سار العوا�صف .لكن ،تبقى ا آلثار الكمية غري
أ�كيدة ،ألن ا إلجابات اخلا�ضعة للمحاكاة على الت أ�ثري الذي أ� ّدى �إىل تغيرّ
القطب ال�شمايل يف القرن الع�رشين ،تتنا�سب مع مالحظات تلك التقلبات
من الناحية النوعية فقط ولي�س من الناحية الكمية}10.3 ،9.5 ،3.6{ .
ظهرت بع�ض الدالئل حول ت أ�ثري العوامل اخلارجية على الدورة
الهيدرولوجية .ويتنا�سب النمط النطاقي الوا�سع امللحوظ للتغيرّ ات
املتعلقة بت�ساقط أالمطار القار ّية يف القرن الع�رشين ،مع مناذج املحاكاة
من الناحية النوعية ،التي ت�شري �إىل دو ٍر ب�رشي .ومتت منذجة ميل
عاملي ملحوظ نحو �إزدياد ن�سبة اجلفاف خالل الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين ،و أُ�خذت الت أ�ثريات الب�رشية املن� أش� والطبيعية بعني ا إلعتبار.
بح�سب بع�ض الدرا�سات ،من امل�ستبعد أ�ن تكون التغيرّ ات يف �إ�ستخدام
را�ض زراعية على
أالرا�ضي ،نتيجة الري املفرط وحتويل أالحراج �إىل أ� ٍ
�سبيل املثال ،من أ��سباب اجلفاف أالوىل على ال�ساحل ويف أ��سرتاليا .وتبينّ
املقارنة بني املالحظات والنماذج أ�ن التغيرّ ات التي ح�صلت على م�ستوى
الرياح املو�سمية وقوة العوا�صف وت�ساقط االمطار يف ال�ساحل ،ترتبط،

درا�سة العزو يف مناخ ع�رص ما قبل التاريخ

.4.4

التغيات املناخية التي تعود
املرجح جداً �أال تكون
من
ّ
رّ
قرون �سبقت العام  1950غري مرتبطة بالتقلبية التي
�إىل 7
ٍ
ال تخ�ضع للت أ�ثري فقط .وت�شري درا�سات العزو والك�شف �إىل أ�نه
املرجح جداً أ�ن يكون جزء هام من تقلبية درجات احلرارة العقدية
من ّ
البينية يف منطقة القطب ال�شمايل التي تعود �إىل فرتة ما قبل الت�صنيع
والتي تدخل يف حاالت �إعادة التوليد اخلا�صة بهذه الفرتة ،ناجت ًة عن

التوزيع الرتاكمي حل�سا�سية املناخ
١

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﺪﺍً ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ
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الر�سم  :25التوزيع الرتاكمي حل�سا�سية املناخ بح�سب ا إلحرتار (باللون أالحمر) امللحوظ يف القرن الع�رشين ومنوذج علم املناخ (باللون أالزرق) والدالئل
غري املبا�رشة (باللون أالزرق الداكن) وح�سا�سية املناخ يف مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات (باللون أالخ�رض) .وتدل اخلطوط أالفقية
أ
بتغي املناخ (انظر
املرجحة واملحددة يف املذكرة التوجيهية الرابعة من أ�جل التقييم ال�صادرة عن الهيئة الدولية
ّ
املعنية رّ
وال�سهم على حدود التقديرات ّ
لطار  –10.2الر�سم  1و}2
امللخ�ص الفني ،ا إلطار { .)1ا إ
ّ
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الت أ�ثري اخلارجي الطبيعي .ويت�ضمن مثل هذا الت أ�ثري موجات تربيد
مرحلية تُعزى �إىل حاالت معروفة من الثوران الربكاين ،كان عد ٌد منها
أ�هم من تلك التي ح�صلت يف القرن الع�رشين (وذلك باال�ستناد �إىل دالئل
عدة كالقلن�سوات اجلليدية) ،و�إىل تقلبات طويلة أالمد يف ا إل�شعاعات
ال�شم�سية ،مثل ا إل�شعاعات املنخف�ضة خالل احلد أالدنى من حقبة
املرجح أ�ن الت أ�ثري الب�رشي املن� أش�
«موندر» .أ��ضف �إىل ذلك أ�نه من ّ
�شارك يف ا إلحرتار الذي ح�صل يف بدايات القرن الع�رشين ،والذي يبدو
وا�ضح ًا يف ال�سجلاّ ت .ومن امل�ستبعد أ�ن ت�ؤدي ال�شكوك �إىل اتفاقٍ ٍ
زائف
بني �إعادة توليد درجات احلرارة و�إعادة توليد الت أ�ثريات ،كما ورد يف
بيانات غري مبا�رشة .وال تكفي البيانات املتوفرة إلجراء تقييم مماثل
حول القطب اجلنوبي}9.3 ،6.6{ .

�	.4.5إ�ستجابة املناخ للت أ�ثري إال�شعاعي
ميثل حتديد هذا التقرير لنطاق حمتمل وقيمة أ�كرث �إحتما ًال
جلهة احل�سا�سية املناخية 8املتوازنة  ،خطو ًة معنوية هامة يف
حتديد كمية �إ�ستجابة النظام املناخي للت أ�ثري ا إل�شعاعي منذ �صدور
تقرير التقييم الثالث ،كما ُيعترب تطور ًا على م�ستوى التحديات
املطروحة لفهم أ
المور والتي ا�ستمرت على مدى � 30سنة و أ�كرث.
و أ��شار تقرير التقييم الثالث �إىل نطاق ح�سا�سية املناخ املتوازنة – أ�ي
مع ّدل ا إلحرتار العاملي املتوازن واملتوقع �إذا متّت م�ضاعفة تركيزات
ثاين أ�ك�سيد الكربون التي كانت موجودة يف فرتة ما قبل الثورة
ال�صناعية (حوايل  550جزء ًا باملليون) – وحدده بني  1.5و 4.5درجة
مئوية .يف ال�سابق ،مل يكن ممكن ًا التو�صل �إىل تقدير أ�ف�ضل أ�و التنب� ؤ
ب�إحتمال خروج ح�سا�سية املناخ عن النطاق املذكور .ويعتمد هذا التقييم
مقاربات خمتلفة لتقييد ح�سا�سية املناخ ،مثل �إ�ستخدام مناذج الدوران
العام للغالف اجلوي -املحيطات ودرا�سة تطور درجات احلرارة امل�ؤقت
(ال�سطح والغالف اجلوي العلوي واملحيطات) خالل ال�سنوات الـ150
املا�ضية ،ودرا�سة �إ�ستجابة النظام املناخي العاملي ال�رسيعة لتغيرّ ات
الت أ�ثري الناجتة عن الثوران الربكاين (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم .)25
�إىل ذلك ،تُ�ضاف تقديرات ت�ستند �إىل درا�سات عن مناخ ع�رص ما قبل
التاريخ ك�إعادة توليد درجات احلرارة يف القطب ال�شمايل ألللفية املا�ضية
واحلد أالق�صى للغمر اجلليدي أالخري .و أ�ظهرت جمموعات كربى من
حاالت حماكاة النماذج املناخية أ�ن قدرة النماذج على حماكاة املناخ

احلايل تكت�سي قيم ًة أ�كرب عند تقييد ح�سا�سية املناخ9.6 ،8.6 ،8.1{ .
لطار }10.2
–ا إ
ي�شري حتليل النماذج ،با إل�ضافة �إىل القيود التي تتبع املالحظات،
�إىل أ�ن ح�سا�سية املناخ املتوازنة �سترتاوح على أ
الرجح بني درجتني
مئويتني �إثنتني و 4.5درجات مئوية ،وت�ساوي  3درجات مئوية
بالتحديد .ومن امل�ستبعد جد ًا أ�ن تقل عن مع ّدل  1.5درجة مئوية.
وال ميكن تهمي�ش القيم التي تتعدى الـ  4.5درجات� ،إال أ�نها لن تتنا�سب
مع املالحظات .وغالب ًا ما متيل وظائف الكثافة امل�ستخل�صة من عدة
مقاربات ومعلومات �إىل ا إلقرتاب من قيم مرتفعة تتعدى الـ  4.5درجة
مئوية .وال ت�صف حتليالت تط ّور املناخ والت أ�ثريات اخلا�صة بالقرون
ال�سابقة ودرا�سات جمموعة النماذج ،ح�سا�سية املناخ ب أ�نها ت�ساوي 6
درجات مئوية وما فوق .وت�شكل فاعلية الت أ�ثري ا إل�شعاعي على نطاقات
�صغرية خالل القرن الع�رشين ،يف حال بلغت قدرات التربيد غري املبا�رشة
أللهباء اجلوية احلد أالق�صى من تراوح �شكوكها ،أ�حد العنا�رص يف هذا
ا إلطار ،ما يلغي معظم الت أ�ثري ا إليجابي الناجت عن غازات الدفيئة .لكن،
ما من طريقة مع ّينة لوظيفة توزيع ممكنة و�صادرة عن نتائج فردية،
ت أ�خذ الفر�ضيات املختلفة لكل درا�سة بعني االعتبار .ومينع ا إلفتقار �إىل
قيود قوية حتد ح�سا�سيات املناخ العالية ،حتديد ح�سا�سية املناخ عند حد
لطار }10.2
املئني اخلام�س والت�سعني أ�و ما يقاربه{ .ا إ
ال�سهل تف ّهم العمليات املناخية أ
اليوم ،بات من أ
ال�سا�سية
والهامة بالن�سبة �إىل ح�سا�سية املناخ ،وذلك ب�سبب تط ّور حتاليل
ومقارنات النماذج يف ما بينها ومع املالحظات .وت�سيطر تغيرّ ات
مرجحة واحلدود أالدنى
املرجحة جداً
ّ
اجلدول  .5أ�ف�ضل تقدير ،نطاقات ّ
لزيادة املتو�سط العاملي لدرجات احلرارة ال�سطحية (درجة مئوية) ،لدرجات
احلرارة من املرحلة ما قبل ال�صناعية ،ومل�ستويات خمتلفة من ثاين أ�ك�سيد
الكربون أ
والت�ثري ا إل�شعاعي املكافئ ،الناجتة عن ح�سا�سية املناخ.
التوازن
ثاين �أك�سيد الكربون
(جزء يف املليون)

350
450
550
650
750
1000
1200

زيادة يف درجات احلرارة (درجة مئوية)
مرجح �ضمن
مرجح جداً فوق
ّ
ّ
�أف�ضل
النطاق
النطاق
تقدير

1.0
2.1
2.9
3.6
4.3
5.5
6.3

0.5
1.0
1.5
1.8
2.1
2.8
3.1

1.4–0.6
3.1–1.4
4.4–1.9
5.5–2.4
6.4–2.8
8.3–3.7
9.4–4.2

8
مف�صل ،راجع معجم امل�صطلحات.
لتحديد احل�سا�سية للمناخ على نحو ّ
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بخار املاء على الت أ�ثري التفاعلي الذي ي�ؤثر على ح�سا�سية املناخ،
وباتت اليوم مفهومة ب�شكل أ�ف�ضل .وت�ؤيد أالدلة املرتبطة باملالحظات
9
والنمذجة ،الت أ�ثري التفاعلي ملع ّدل بخار املاء  -التفاوت احلراري
امل�شرتك والذي يت�ساوى مع قوة مناذج الدوران العام ،أ�ي �إزدياد درجات
احلرارة بحوايل  1واط باملرت املكعب لكل درجة �إرتفاع من درجات
احلرارة يف العامل ،ما يتنا�سب مع �إحرتار ن�سبي عاملي ي�صل �إىل .%50
وبرهنت مناذج الدوران العام هذه قدرتها على حماكاة تقلبات الرطوبة
املو�سمية والعقدية البينية ،يف الطبقة العليا من الرتوبو�سفري املوجودة
فوق أالر�ض واملحيط ،كما جنحت يف حماكاة التغيرّ ات امللحوظة جلهة

الرطوبة وحرارة ال�سطح� ،إىل جانب الثوران الربكاين .ويبقى الت أ�ثري
التفاعلي يف ال�سحب (وخا�ص ًة ال�سحب املتدنٍّية ا إلرتفاع) م�صدر ال�شك
أالكرب .واظهر الت أ�ثري التفاعلي يف الغالف ،كالتغيرّ يف الغطاء اجلليدي،
أ�نه مل ي�ساهم يف �إنت�شار تقديرات النماذج حول ح�سا�سية املناخ ،بقدر
الت أ�ثري التفاعلي لل�سحب وبخار املاء ،على الرغم من أ�هميته بالن�سبة
�إىل جتاوب املناخ ا إلقليمي يف مناطق خطوط العر�ض الو�سطى والعليا.
وت�شري مقارنة جديدة بني النماذج �إىل أ�ن فوارق يف أ�عداد النقل ا إل�شعاعي
ت�ساهم أ�ي�ض ًا يف حتديد النطاق10.2 ،9.6 ،9.4 ،9.3 ،8.6 ،3.4{ .
لطار }10.2
–ا إ

إالطار  :8هرمية مناذج املناخ العاملية
ميكن القيام بتقديرات حول تغيرّ درجات احلرارة الن�سبية يف العامل و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر الناجت عن املد احلراري ،من
الطارات حول العامل
خالل �إ�ستخدام مناذج املناخ الب�سيطة التي متثل نظام الغالف اجلوي  -املحيطات من خالل جمموعة من إ
�أو ن�صف الكرة الغربي ،وتتنب أ� بدرجات حرارة ال�سطح يف العامل من خالل �إ�ستخدام معادلة لتوازن الطاقة وقيمة حمددة حل�سا�سية
املناخ ومتثيل �أ�سا�سي إلمت�صا�ص حرارة املحيطات .وميكن �أي�ض ًا �أن تقرتن هذه النماذج بنماذج مب�سطة للدورات الكيميائية
النبعاثات}10.5 ، 8.8{ .
أالر�ضية أالحيائية وت�سمح بتقدير �رسيع إل�ستجابة املناخ �إىل �سل�سلة وا�سعة من �سيناريوهات إ
تت�ضمن مناذج نظام أالر�ض املتو�سطة ال�صعوبة بع�ض الديناميات اخلا�صة بالدوران املحيطي واجلوي �أو تعيني البارامرتات،
وغالب ًا ما تت�ضمن متثي ًال للدورات الكيميائية أالر�ضية أالحيائية� ،إال �أن كافة تلك النماذج متلك قدرة �ضئيلة على اال�ستبانة
املكانية .وميكن �إ�ستخدام هذه النماذج للتحقيق يف تغيرّ املناخ القاري النطاق آ
للقرتان
والثار الطويلة املدى والوا�سعة النطاق إ
بني مكونات نظام أالر�ض من خالل �إ�ستخدام جمموعات وا�سعة من ت�شغيل  /تطبيق النماذج �أو التطبيق على مدى عقود .وبالن�سبة
�إىل مناذج املناخ الب�سيطة ومناذج نظام أالر�ض املتو�سطة ال�صعوبة ،ميكن �إحت�ساب تعيني �أماكن البارامرتات بكل �سهولة ،مع
الهتمام بنماذج مناخية �أكرث �شمولي ًة واملالحظات املنا�سبة واللجوء �إىل حكم اخلرباء.
أالخذ بعدم اليقني حول البارامرت الناجت عن إ
«ال�ستجابة غري
وبالتايل ،يوائم نوعا النموذج القيام بتنب�ؤات حمتملة عن املناخ امل�ستقبلي ،وي�سمحان بالقيام مبقارنة بني إ
النبعاثات
أالكيدة» الناجتة عن ال�شك يف بارامرتات منوذج املناخ من جهة ،و«نطاق ال�سيناريو» الناجت عن بع�ض �سيناريوهات إ
مت تقييم مناذج نظام أالر�ض املتو�سطة ال�صعوبة بعمقٍ �أكرب من ذي قبل و�أظهرت املقارنات البينية
التي �أُخذت بعني إ
العتبار .وقد ّ
�أنها مفيدة لدرا�سة امل�سائل التي متتد على نطاقات زمنية طويلة وتتطلب جمموعات وا�سعة من املحاكاة}10.7 ،10.5 ،8.8{ .
ت�شكل مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات مناذج املناخ أالكرث �شمولية .فهي تت�ضمن مكونات دينامية ت�صف
تقدم كبري منذ تقرير التقييم الثالث
العمليات اجلوية واملحيطية واخلا�صة ب�سطح أالر�ض ،كما اجلليد البحري
ومكونات �أخرى� .أُحرز ٌ
ّ
(انظر
الطار  ،)7وهناك �أكرث من  20منوذج ًا متوفراً حول حماكاة املناخ �صادراً عن مراكز خمتلفة .على الرغم
امللخ�ص الفني ،إ
ّ
لل�شارة �إىل العمليات الفيزيائية
من �أن الديناميات الوا�سعة النطاق لهذه النماذج �شاملة ،ال يزال تعيني البارامرتات م�ستخدم ًا إ
تكون ال�سحب أ
والختالط املحيطي الناجت عن عمليات أالمواج وتكون الكتل املائية وغريها ...ي�شكّل
والمطار إ
غري املحلولة مثل ّ
عدم اليقني جلهة تعيني البارامرتات ال�سبب أالول لتباين التنب�ؤات املناخية بني خمتلف مناذج الدوران العام للغالف اجلوي -
للحاطة ببنية املتغيرّ ات املناخية ال�ضيقة النطاق يف مناطق
املحيطات .وفيما تتطور درا�سة هذه النماذج ،ال تزال غري كافية إ
خمتلفة .ويف مثل هذه احلاالت ،ميكن �إ�ستخدام النتائج التي تو�صلت �إليها مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات
إلر�شاد مناذج حمدودة النطاق (�أو مناخات �إقليمية) جتمع ما بني �شمولية متثيل العمليات ال�شبيهة مناذج الدوران العام للغالف
اجلوي  -املحيطات ،ودرا�سة مكانية على نطاقات �أو�سع بكثري}8.2{ .
 9مع ّدل تدنيّ درجة حرارة الهواء مع االرتفاع.
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ي�سمح تطور تقدير ح�سا�سية املناخ بتحديد أ�ف�ضل التوقعات
جلهة درجات احلرارة املتوازنة ،والتنب� ؤ بالرتاوح املحتمل يف
حال ثبت تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون على م�ستويات خمتلفة،
ا�ستناد ًا �إىل تقديرات عاملية حول توازن الطاقة (اجلدول  .)5وكما
يف تقدير ح�سا�سية املناخ ،ال ميكن حتديد امل�ستوى الفعلي للطبقة العليا.
ومن ال�رضوري أالخذ بحدود مفهوم الت أ�ثري ا إل�شعاعي وح�سا�سية
املناخ .ومل تقم �سوى قلة قليلة من مناذج الدوران العام للغالف اجلوي
 املحيطات بتناول م�س أ�لة التوازن بح�سب تركيز قوي لثاين اك�سيدالكربون ،و أ�ظهرت بع�ض النتائج أ�ن الت أ�ثري التفاعلي يف املناخ قد يتغيرّ
مع مرور الوقت ،ما ي�ؤدي �إىل انحراف وا�ضح عن تقدير ا إلحرتار
امل�ستند �إىل ح�سا�سية املناخ املتوازنة ،الناجتة عن مناذج طبقة املحيطات
املختلطة وتغيرّ مناخ ع�رص ما قبل التاريخ}10.7{ .
تطور �إتفاق النماذج بخ�صو�ص تغيرّ ات املناخ امل�ؤقتة املتوقعة
منذ تقرير التقييم الثالث .ويتعدى تراوح ح�سا�سية املناخ املتوازنة
نطاق جتاوب املناخ امل�ؤقت (املح َّدد كاملع ّدل العاملي حلرارة �سطح
اجلو املحت�سب على مدى عقدين من الزمن وباال�ستناد �إىل الفرتة
التي �شهدت �إزدياد كمية ثاين أ�ك�سيد الكربون ب�ضعفني ،وذلك بن�سبة
 %1يف ال�سنة الواحدة ح�سبما برهنت التجربة) املعرو�ض بني
النماذج .واليوم ،باتت املجموعات املتعددة النماذج واملقارنات
املرجح
مع املالحظات تقيد ذلك املعيار بطريقة أ�ف�ضل .ومن
ّ
جداً أ�ن يتعدى الدرجة املئوية الواحدة ومن امل�ستبعد جداً
أ�ن يتخطى الثالث درجات مئوية .وتتعلق �إ�ستجابة املناخ امل�ؤقتة
خطي ،فتلك احل�سا�سيات ال ترتجم مبا�رش ًة يف
باحل�سا�سية على نحو ال ّ
ا إل�ستجابة الق�صرية أالمد .وتت أ�ثر �إ�ستجابة املناخ امل�ؤقتة كثري ًا بن�سبة
امت�صا�ص حرارة املحيطات .وعلى الرغم من تطور مناذج املحيطات،
ي�ؤثر انحراف النماذج املنتظم والبيانات املحدودة امل�ستخدمة لتقييم
امت�صا�ص حرارة املحيطات امل�ؤقت ،على دقة التقديرات احلالية،8.3{ .
}10.5 ،9.6 ،9.4 ،8.6

امللخ�ص الفني  :5التنب�ؤ
بالتغيات
ّ
رّ
امل�ستقبلية يف املناخ
منذ تقرير التقييم الثالث ،ح�صلت تطورات هامة يف علم تنب� ؤ تغيرّ
املناخ .وقد ُبذلت جهود فريدة من نوعها من أ�جل توفري مناذج جديدة
ودقيقة وو�ضعها يف خدمة الباحثني املوجودين خارج مراكز النمذجة.
وقد ط ّور فريق يت أ�لف من  14جمموعة متخ�ص�صة يف و�ضع مناذج

الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات من  10بلدان خمتلفة،
م�ستخدم ًا  23منوذج ًا� ،سل�سلة من التجارب املعيارية املن�سقة .وت�ش ّكل
قاعدة البيانات املتعددة النماذج التي مت التو�صل �إليها ،والتي خ�ضعت
لتحليل مئات الباحثني من كافة أ�نحاء العامل ،قاعدة أ��سا�سية لتقييم نتائج
هذا النموذج .وقد مت التو�صل �إىل تطورات عديدة من جراء �إ�ستخدام
مناذج فردية وجمموعات متعددة النماذج للمجموعات املتعددة أالع�ضاء
(مث ًال :الختبار ح�سا�سية ا إل�ستجابة لل�رشوط أال�سا�سية) .وي�سمح هذان
النوعان من املجموعات القيام بدرا�سات أ�كرث متان ًة عن تراوح نتائج
النموذج والقيام بتقييم عد ٍد أ�كرب من النماذج بد ًال من املالحظات ،كما
ي�ؤمنان معلومات جديدة حول التقلبية االح�صائية اخلا�ضعة للمحاكاة.
{}10.1 ،9.5 ،9.4 ،8.3 ،8.1
يركز هذا التقرير على عد ٍد من الطرق الهادفة �إىل تقدمي �إ�سقاطات
حمتملة حول تغيرّ املناخ ،جلهة املع ّدالت العاملية وال�صور اجلغرافية
املف�صلة التي برزت منذ تقرير التقييم الثالث .وهي تت�ضمن طرق ًا
ّ
ت�ستند �إىل نتائج جمموعات منوذج الدوران العام للغالف اجلوي
 املحيطات ،من دون تطبيق القيود امللحوظة ب�شكل ر�سمي ،كماتت�ضمن طرق ًا ت�ستند �إىل الك�شف بالطرق احل�سابية ،و�إىل جمموعات
كربى من النماذج توفر �إ�سقاطات تتما�شى مع املالحظات املتعلقة
بتغيرّ املناخ وال�شكوك ذات ال�صلة .وباتت بع�ض الطرق تُعترب م�صادر
غري موثوقة على ا إلطالق ،ومنها الت أ�ثري التفاعلي للمناخ وامت�صا�ص
حرارة املحيطات والت أ�ثري ا إل�شعاعي ودورة الكربون .وتعيق ميو ٌل
حديثة لوحظت باملراقبة بع�ض ا إل�سقاطات الق�صرية أالمد .وطرحت
بع�ض الدرا�سات �إحتماالت �إ�ضافية ،مثل أ�رجحية التغيرّ ات امل�ستقبلية
يف الظواهر املتطرفة كموجات احل ّر التي ميكن أ�ن حت�صل نتيجة
الت أ�ثريات الب�رشية .وح�صلت أ�ي�ض ًا بع�ض التطورات منذ تقرير التقييم
الثالث ،وذلك من خالل درا�سات أ�كرث �شمولية تناولت التغيرّ ات املناخية
امللتزمة والت أ�ثري التفاعلي يف الكربون على املناخ،10.1 ،9.6 ،8.6{ .
}10.5 ،10.3
توفّر التطورات التي �شهدها علم منذجة تغيرّ املناخ قاعد َة �إحتماالت
متييز ا إل�سقاطات املتعلقة بتغيرّ املناخ ،بالن�سبة �إىل عدة �سيناريوهات من
التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات .ويتعار�ض ذلك مع تقرير
التقييم الثالث .عجزت �سيناريوهات دليلية خمتلفة عن حتديد تراوحات
ل إلحتماالت .وبالنتيجة ،يحدد هذا التقييم ويعدد �إختالف الطباع بني
ال�شكوك التي حتيط بنمذجة املناخ ،وتلك التي تتعلق باالفتقار �إىل املعرفة
امل�سبقة بالقرارات التي �ست�ؤثر على �إنبعاثات غاز الدفيئة .وقد ُيعزى
نق�ص املعلومات ذات ال�صلة بال�سيا�سات �إىل جمع ا إل�سقاطات املحتملة.
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ولهذه أال�سباب ،مل تُدرج ا إل�سقاطات املتعلقة مبختلف �سيناريوهات
ا إلنبعاث يف هذا التقرير.
وتعترب حماكاة النماذج امل�ستخدمة هنا �إ�ستجابة النظام املناخي
الفيزيائي ل�سل�سلة من ال�رشوط امل�ستقبلية املحتملة ،عرب �إ�ستخدام
فر�ضيات مثالية حول ا إلنبعاثات أ�و الرتكيز .وهي تت�ضمن جتارب
تظهر غازات الدفيئة أ
والهباء اجلوية م�ستقرة على م�ستويات العام
 ،2000وجتارب تتعلق ب�إزدياد كميات ثاين أ�ك�سيد الكربون ب�ضعفني
و أ�ربعة أ��ضعاف ،وال�سيناريوهات الدليلية امل�ضمونة يف التقرير اخلا�ص
بالفرتة املرتاوحة بني العامني  2000و ،2100با إل�ضافة �إىل جتارب
خا�صة بغازات الدفيئة أ
والهباء اجلوية التي حافظت على ا�ستقرارها
بعد العام  ،2100م�ضيف ًة معلومات جديدة عن النواحي الفيزيائية للتغيرّ
واال�ستقرار املناخي الطويل املدى .ومل تت�ضمن �سيناريوهات التقرير
اخلا�ص مبادرات مناخية .فهذا التقييم الذي تقدم به الفريق العامل
أالول ال يدر�س �إمكانية أ�و أ�رجحية �سيناريو معني من �سيناريوهات
لنبعاثات}10.3 ،10.1{ .
اإ
وتكمل �سل�سلة جديدة من البيانات املتعددة النماذج ،التي ت�ستخدم
مناذج نظام أالر�ض املتو�سطة التعقيد ،جتارب منوذج الدوران العام
للغالف اجلوي – املحيطات بهدف متديد أ�فق الوقت لقرونٍ �إ�ضافية
يف امل�ستقبل .ما يقدم �سل�سلة أ��شمل من بالفرتة النماذج يف هذا التقييم،
با إل�ضافة �إىل معلومات جديدة حول تغيرّ املناخ على فرتات طويلة من
الزمن يكون فيها تركيز غاز الدفيئة أ
والهباء اجلوي م�ستقر ًا .وتت�ضمن

بع�ض مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات ومناذج نظام
أالر�ض املتو�سطة التعقيد ،مكونات حمتملة من دورة الكربون ،ما �سمح
بتقدير ا آلثار املتوقعة وال�شكوك ذات ال�صلة جلهة التغذية املرتدة يف
دورة الكربون}10.1{ .

.5.1

التغي املناخي القريب أالمد
فهم
رّ

ت�ؤكد معرفة النظام املناخي وحماكاة النماذج أ�ن التغيرّ ات
املا�ضية التي طر أ�ت على تركيز غاز الدفيئة �ست�ؤدي �إىل ح�صول
�إحرتار ملتزم (انظر ا إلطار  ،9ملعرفة التعريف) وتغيرّ املناخ يف
امل�ستقبل .وتق ّدم نتائج النموذج اجلديد للتجارب التي حافظت فيها
كافة عوامل الت أ�ثري على ثباتها ،تقديرات أ�ف�ضل حول التغيرّ ات امللتزمة
على م�ستوى التقلبات اجلوية التي قد تتبعها جراء جتاوب النظام
املناخي البعيد أ
المد ،وال �سيما املحيطات}10.7 ،10.3{ .
وبات من املمكن اليوم مقارنة ا إل�سقاطات ال�سابقة للهيئة
الدولية املعن ّية بتغيرّ املناخ حول التغيرّ ات املناخية امل�ستقبلية،
باملالحظات احلديثة ،ما يعزز الثقة يف ا إل�سقاطات الق�صرية أ
المد
وما تت�ضمنه من فهم فيزيائي لتغيرّ املناخ امللتزم على مدى عقو ٍد
قليلة من الزمن .وبح�سب �إ�سقاطات تقريري التقييم أالول والثاين،
ف�إن خالل الفرتة املمتدة بني العامني  1990و ،2005عرفت درجات
احلرارة يف العامل �إرتفاع ًا ي�ساوي  0.3درجة مئوية (بالن�سبة �إىل التقرير

تغي املناخ امللتزم
إالطار  :9رّ
�إذا بقي تركيز غازات الدفيئة أ
بال�ستجابة ،نظراً �إىل
والهباء اجلوية ثابت ًا بعد فرتةٍ من التغيرّ � ،سي�ستمر النظام املناخي إ
الحرتار امللتزم
الق�صور الذاتي احلراري للمحيطات وال�صفائح اجلليدية والوقت الطويل الذي ت�ستغرقه
للتكيف .هنا ،ميكن حتديد إ
ّ
ال�شعاعي ،م�ستقراً.
ال�ضايف الذي يطر�أ على درجات احلرارة الن�سبية يف العامل بعد بقاء
التكون اجلوي ،وبالتايل الت أ�ثري إ
بالتغيرّ إ
ّ
أ
أ
نواح �خرى من النظام املناخي ،وال �سيما م�ستوى �سطح البحر .وجتدر اال�شارة �إىل �ن املحافظة على
كما يت�ضمن التغيرّ امللتزم ٍ
نخفا�ض قوي
ٍ
النبعاثات اجلارية بن�سب غ�سل طبيعية ،ما يعني حدوث �إ
ا�ستقرار تركيز أالنواع الفاعلة �شعاعي ًا قد ت�ؤدي �إىل لقاء إ
النبعاثات.
النبعاثات بالن�سبة �إىل معظم أالنواع ،على الرغم من �أن جتارب النموذج املنا�سبة مل تو�ضع ك أ�حد �سيناريوهات إ
يف إ
{ أ
ال�سئلة }10.3
�إن الرتوبو�سفري يتكيف مع التغيرّ ات التي تطر�أ على حدوده خالل نطاقات زمنية ال تتعدى ال�شهر الواحد .وت�ستجيب الطبقة
ال�سطحية للبحار �ضمن نطاقات زمنية ترتاوح بني ال�سنني والعقود ،فيما متتد �إ�ستجابة املحيط العميق والغالف اجلوي على مئات
القرتان
و�آالف ال�سنني ,عندما يتغيرّ الت أ�ثري ال�شعاعي ،متيل خ�صائ�ص الغالف اجلوي الداخلية �إىل التكيف معه ب�رسعة .لكن ،ب�سبب إ
الوثيق بني الغالف اجلوي وطبقة املياه املحيطية ال�سطحية ،املقرونة بدورها بالطبقة العميقة من املحيط ،ت�ستغرق املتغيرّ ات
اجلوية وقت ًا طوي ًال قبل التو�صل �إىل التوازن .وخالل الفرتات الطويلة التي يتغيرّ فيها مناخ ال�سطح ببط ٍء �شديد ،ميكن للمرء �أن
توازن و�أن املحيط ي�ستوعب معظم الطاقة .لذا ،ي�شكّل �إمت�صا�ص حرارة املحيط مفتاح ًا
يالحظ �أن الغالف اجلوي يف حالة �شبه
ٍ
�أ�سا�سي ًا يف تغيرّ املناخ}10.7{ .
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الر�سم  :26مقارنة بني �إ�سقاطات النموذج حول ا إلحرتار الن�سبي العاملي وا إلحرتار امللحوظ .وتبدو �شذوذ درجات احلرارة امللحوظة ،كما يف الر�سم 6
امللخ�ص الفني ،كمعدّالت �سنوية (النقاط ال�سوداء) وعقدية (اخلطوط ال�سوداء) .وت�شري اخلطوط املتينة  /ال�سميكة أالرجوانية واخل�رضاء �إىل امليول
من ّ
بتغي املناخ تقرير التقييم أالول وتقرير التقييم الثاين ،أ�ما اخلطوط العمودية الزرقاء فهي ترمز
ة
املعني
الدولية
الهيئة
�صدار
�
منذ
وتراوحاتها
املتوقعة
إ
ّ
رّ
املعدل العقدي امللحوظة يف العام  .1990وتتعلق التنب�ؤ ات
�إىل الرتاوح املتوقع بعد تقرير التقييم الثالث .وقد ّمت تكييف هذه التنب�ؤ ات للبدء عند قيمة ّ
امللخ�ص الفني ،بالفرتة املرتاوحة
الن�سبية املتعددة النماذج يف هذا التقرير واخلا�صة ب�سيناريوهات التقرير ب  1أو�  1ب أو�  ،2كما يف الر�سم  32من ّ
بني العامني  2000و ،2025مثلما تظهر املنحنيات الزرقاء واخل�رضاء واحلمراء اللون ،فيما يرمز املحور املوجود من الناحية اليمينية �إىل تراوحات
عدم اليقني .ويبني املنحنى الربتقايل تنب�ؤ ات منوذج ا إلحرتار يف حال بقي تركيز غاز الدفيئة والهباء اجلوي م�ستقراً  ،بدءاً من العام  – 2000هذا هو
ا إلحرتار امللتزم( .الر�سم  1.1و.)10.4

أالول) و 0.15درجة مئوية (بالن�سبة �إىل التقرير الثاين) .10ويعود
الفرق بني التقريرين يف الدرجة أالوىل �إىل �إدراج آ�ثار تربيد أالهباء
اجلوية يف تقرير التقييم الثاين ،فيما خال تقرير التقييم أالول من قاعدة
كم ّية حول هذه امل�س أ�لة .والتقى تقرير التقييم الثاين وتقرير التقييم
الثالث عند ا إل�سقاطات .ومتكن مقارنة تلك النتائج باملالحظات املذكورة،
أ�ي  0.2درجة مئوية يف كل عقد كما يبدو يف الر�سم  26من امللخّ �ص
الفني ،ما يعزز الثقة يف تلك ا إل�سقاطات الق�صرية أالمد .و�إحدى نتائج
هذا ا إلحرتار هو أالثر امللتزم لهذه التغيرّ ات التي ح�صلت على م�ستوى
تركيز غازات الدفيئة يف وقتٍ ي�سبق هذه التقييمات}3.2 ،1.2{ .
امللخ�ص الفني ،إالطار
تغي املناخ امللتزم (انظر
ّ
�إن رّ
 )9الناجت عن الرتكيبة اجلوية يف العام  ،2000يتنا�سب
مع ميل �إىل إالحرتار ي�ساوي  0.1درجة مئوية يف كل 10

�سنني ،وهو �إحرتار �سيح�صل خالل العقدين املقبلني ,من
تغيات جوهرية يف الت أ�ثري الربكاين وال�شم�سي.
دون ح�صول رّ
ومن املتوقع �أن يزداد هذا إالحرتار ب�ضعفني ( 0.2درجة
مئوية يف العقد الواحد) يف حال كانت إالنبعاثات ترتاوح
�ضمن نطاق ال�سيناريوهات الدليلية املدرجة يف التقرير
اخلا�ص عن �سيناريوهات إالنبعاثات .وال ي أ�خذ هذا التجاوب أ�حد
ال�سيناريوهات الدليلية امل�ضمونة يف التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات التي مل تتطرق �إىل املبادرات املناخية .وبحلول العام
 ،2050يظهر تراوح ا إلحرتار املتوقع ح�سا�سية حمدودة الختيار أ�حد
�سيناريوهات التقرير اخلا�ص (من � 1.3إىل  1.7درجة مئوية بالن�سبة
�إىل الفرتة املمتدة ما بني العامني  .)1999 – 1980ويف هذا ا إلطار،
تعود ن�سبة  %25من ا إلحرتار �إىل تغيرّ املناخ امللتزم يف حال ا�ستقرت

وامللخ�ص الفني والر�سم .10
وملخ�ص �صانعي ال�سيا�سات وتقرير التقييم الثاين
املعنية بتغيرّ املناخ،
 10راجع تقرير التقييم أالول الذي قدمته الهيئة الدولية
ّ
ّ
ّ
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معدل �إحرتار ال�سطح و�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر املتوقع يف العامل.
اجلدول ّ :6

{ – 10.6 – 10.5اجلدول }10.7

تغي درجات احلرارة
رّ
(درجة مئوية خالل  2099 –2090ن�سب ًة �إىل )1999 – 1980

�أ

�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر
(مرت خالل  2099 – 2090ن�سب ًة �إىل )1999 - 1980

�أف�ضل
توقّع

الرتاوح
املرجح
ّ

التغيات
الرتاوح امل�ستند �إىل النموذج با�ستثناء
رّ
الدينامية ال�رسيعة امل�ستقبلية يف التدفق الثلجي

0.6

0.9 -0.3

-

1.8

2.9 – 1.1

0.38 – 0.18

2.4

3.8 – 1.4

0.45 – 0.20

ال�سيناريو ب 2

2.4

3.8 – 1.4

0.43 – 0.20

ال�سيناريو أ�  1ب

2.8

4.4 – 1.7

0.48 – 0.21

ال�سيناريو أ� 2

3.4

5.4 – 2.0

0.51 – 0.23

4

6.4 – 2.4

0.59 – 0.26

احلالة
ب

الرتكيز الثابت للعام 2000

ال�سيناريو ب 1
ال�سناريو

A1T

ال�سيناريو

A1FI

املالحظات:
�أ خ�ضعت هذه التقديرات لتقييم هرمي من النماذج التي تتخطى جمرد النموذج املناخي ومناذج أ
الر�ض املتو�سطة التعقيد وعدداً كبرياً من مناذج الدوران العام للغالف
اجلوي  -املحيطات.
ب �إن امل�صدر الوحيد للرتكيبة امل�ستقرة يف العام  2000هي مناذج الدوران العام للغالف اجلوي -املحيطات.

كافة عنا�رص الت أ�ثري ا إل�شعاعي،10.5 ،10.3{ .
ومن املتوقع أ�ن ي�ستمر م�ستوى �سطح البحر يف ا إلرتفاع خالل
العقود املقبلة .وخالل العامني  2000و ،2020ومبوجب ال�سيناريو
أ�1ب من التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات يف �إطار جمموعة
مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات ،من املتوقع أ�ن ي�صل
مع ّدل املد احلراري �إىل  0.7 ± 1.3ميليمرت ًا �سنوي ًا .أ
والمر ال يختلف
كثري ًا يف ال�سيناريوهني أ�  2وب  .1أ�ن هذه الن�سب املتوقعة تدخل يف �إطار
ال�شكوك حول م�ساهمة املد احلراري امللحوظة ما بني العامني 1993
و ،2003هذا املد الذي ي�ساوي  0.6 ± 1.6ميليمرت ًا �سنوي ًا� .إن ن�سبة املد
احلراري امللتزم من جراء الرتكيبة اجلوية امل�ستقرة بح�سب أ�رقام العام
 2000بالن�سبة �إىل �إجمايل املد احلراري (وهي ن�سبة املد الذي جرى بعد
العام  ،2000بالن�سبة �إىل املد الذي جرى قبل  /بعد هذا العام) ،تتعدى
الن�سبة املوائمة جلهة مع ّدل درجات حرارة ال�سطح يف العامل.
}10.7

�	.5.2إ�سقاطات وا�سعة النطاق بخ�صو�ص القرن
احلادي والع�رشين
يغطي هذا الق�سم التطورات املتعلقة بفهم ا إل�سقاطات املناخية
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العاملية والعمليات التي �ست�ؤثر على أ�مناطها الوا�سعة النطاق يف القرن
احلادي والع�رشين .و�سيتط ّرق الق�سم التايل ،أ�ي امللخّ �ص الفني ،5.3
�إىل تفا�صيل التغيرّ ات على امل�ستوى ا إلقليمي.
يرتبط مع ّدل �إحرتار ال�سطح العاملي املتوقع يف نهاية
القرن احلادي والع�رشين ( )2099 – 2090بال�سيناريوهات،
و�ست�ؤثر إالنبعاثات احلالية على إالحرتار ب�شكلٍ كبري .وترد
حاالت إالحرتار ،باملقارنة مع احلاالت املذكورة يف  6من
�سيناريوهات التقرير اخلا�ص للفرتة املمتدة ما بني العامني
 ،1999 – 1980ومع مع ّدل الرتكيز امل�ستقر للعام  ،2000وما
يتعلق بحاالت إالحرتار هذه من تقديرات ونطاقات ُيرجح �أنها
امللخ�ص الفني .وت�ستند هذه النتائج
تنا�سبها ،يف اجلدول  6من
ّ
�إىل مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات والقيود امللحوظة
وغريها من ال�سبل املعتمدة لتحديد تراوح �إ�ستجابة النموذج (انظر
امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)27وي�سمح تداخل خيوط ا إلثباتات املتعددة
بن�سب الرتجيحات �إىل النطاقات امل�ستخل�صة ،ما ي�ش ّكل تطور ًا هام ًا منذ
تقرير التقييم الثالث}10.5{ .
تفوق نطاقات ال�شكوك التي ّ
مت تقييمها النطاقات التي ترد يف
تقرير التقييم الثالث ،ألنها ت أ�خذ �سل�سلة أ��شمل من النماذج والت أ�ثري

ّ
امللخ�ص الفني

إالحرتار املتوقع بني 2099 – 2090

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻣﺘﺮ(

٨٫٠

ﺏ١

ﺏ٢

ﺃ١ﺏ

A1T

ﺃ٢

A1FI

٦٫٠

ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ  -ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ) ٪٩٥ – ٥ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ(
ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ  -ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ  -ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،ﻣﻊ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ  /ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻴﺮﻥ ٢٫٥
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻴﺮﻥ  ،٢٫٥ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  /ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﳉﻬﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻴﺮﻥ ٢٫٥
ﻭﻳﻐﻠﻲ ٢٠٠١
ﺳﺘﻮﺕ ٢٠٠٦ / ٢٠٠٢
ﻛﻨﻮﺗﻲ ٢٠٠٣
ﻓﺮﺭ ٢٠٠٧
ﻫﺎﺭﻳﺲ ٢٠٠٦
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﺑﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ  -ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ  -ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ٪٤٠ - ٪٦٠ + ،

ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ(
ﺍﳌﺪ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ
ﺍﻷﻧﻬﺮ ﻭﺍﻷﻏﻄﻴﺔ ﺍﳉﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺠﻢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺠﻢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ ﻓﻴﺎﻧﺘﺎﺭﻛﺘﻴﻜﺎ
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻲ ﺍﶈﺴﻦ
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ﺃ١ﺏ
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ن�سبة �إىل ما بني العامني
تغي درجات احلرارة الن�سبي املتوقع يف العامل خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني ً 2099 – 2090
الر�سم ( :27يف أالعلى) رّ
 ،1999 – 1980بخ�صو�ص � 6سيناريوهات دليلية من التقرير اخلا�ص� ،إ�ستناداً �إىل نتائج مناذج م�ستقلة وخمتلفة .ترمز اخلطوط ال�صلبة أالفقية ال�سوداء
املعدل ناق�ص  %40وزائد .%60
معدل مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات املتعدد النماذج ،فيما ترمز الق�ضبان الرمادية اللون �إىل تراوح ّ
�إىل ّ
ُت ّقدر ال�شكوك حول دورة الكربون يف ال�سيناريو أ�  2امل�ستند �إىل مناذج م�رشوع املقارنة بني النموذج املناخي املقرون بدورة الكربون (ال�صلبان باللون
الزرق الداكن) ،ويف كافة ال�سيناريوهات الدليلية التي ت�ستخدم مناذج نظام أالر�ض املتو�سطة ال�صعوبة (الرموز باللون أالزرق الفاحت) .ومتثل الرموز أالخرى
معدل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر املتوقع على ال�صعيد العاملي
الدرا�سات الفردية (ملزيد من التفا�صيل حول منوذج معني ،راجع الر�سم ( .)10.29يف أال�سفل) ّ
ومكوناته للفرتة املمتدة ما بني العامني 2099 – 2090
(ن�سبة �إىل  )1999 – 1980بالن�سبة �إىل � 6سيناريوهات دليلية من التقرير اخلا�ص .وتربز ال�شكوك
ً
تراوحات من � 5إىل  ،%95ا�ستناداً �إىل نتائج النموذج املن�شورة التي تخلو من ال�شكوك املرتبطة بدورة الكربون .أ
وت�تي امل�ساهمات من نتائج منوذج الدوران
تغي درجات احلرارة (ملزيد من التفا�صيل ،راجع املرفق  .10أ�)ُ .ت�ضاف
وتغيات اجلليد أالر�ضي املتوقعة من رّ
العام للغالف اجلوي  -املحيطات النطاقية ،رّ
امل�ساهمات الفردية من أ�جل ا إلدالء مبجمل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر الذي ال يت�ضمن م�ساهمة عدم توازن الغالف اجلوي الدينامي املطروحة ،الذي ي�ساعد
تفهم م�ستواه احلايل على القيام بتقديرات أ�ف�ضل{ .الر�سم  10.29و}10.33

التفاعلي لدورة الكربون يف املناخ ،يف عني االعتبار .ومييل ا إلحرتار
�إىل تقلي�ص امت�صا�ص أالر�ض واملحيطات لثاين أ�ك�سيد الكربون املوجود
يف الغالف اجلوي ،ما يزيد ن�سبة ا إلنبعاثات الب�رشية املن� أش� التي تبقى
يف اجلو .فبالن�سبة �إىل ال�سيناريو أ�  2مث ًال ،تزيد الت أ�ثري التفاعلي يف ثاين
أ�ك�سيد الكربون من مع ّدل ا إلحرتار العاملي املنا�سب لها ب أ�كرث من درجة
مئوية واحدة ،بحلول العام }10.5 ،7.3{ .2100
�إن مع ّدل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف العامل يف نهاية القرن

احلادي والع�رشين ( ،)2099 – 2090ن�سب ًة �إىل الفرتة املمتدة ما بني
العامني  ،1999 – 1980بح�سب � 6سيناريوهات دليلية من التقرير
ن�سبتي  %50و ،%95وهو نطاق ي�ستند �إىل �إنت�شار
اخلا�ص ،يرتاوح بني
ّ
نتائج النماذج ويرد يف اجلدول ال�ساد�س من امللخّ �ص الفني .وي�ساهم
املد احلراري بن�سبة � 70إىل  %75يف أ�ف�ضل التقديرات لكل �سيناريو.
و ُيعترب �إ�ستخدام مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات
بغية تقييم امت�صا�ص حرارة املحيطات واملد احلراري خطو ًة أ�مامية
77
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منذ �صدور تقرير التقييم الثالث .وقد أ� ّدى ذلك أ�ي�ض ًا �إىل التقليل من
ا إل�سقاطات مقارن ًة مع النموذج الب�سيط الذي ا�ستُخدم يف تقرير
التقييم الثالث .وبح�سب جميع ال�سيناريوهات الدليلية التابعة للتقرير
املرجح جداً أ�ن يتخطى مع ّدل
اخلا�ص ،با�ستثناء ال�سيناريو ب ،1من ّ
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف القرن احلادي والع�رشين املع ّدل اخلا�ص
بالفرتة املرتاوحة بني العامني  0.5 ± 1.8( 2003 – 1961ميليمرت ًا
�سنوي ًا) .وللح�صول على مع ّدل منوذجي ،ي�شري ال�سيناريو �إىل أ�ن �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر ي�ساوي  0.02مرت ًا بحلول منت�صف القرن ،مقابل
 0.15مرت ًا بحلول نهاية القرن .وال تت�ضمن هذه الرتاوحات أ�ية �شكوك
جلهة الت أ�ثري التفاعلي لدورة الكربون أ�و عمليات الدفق اجلليد ،ألن
املن�شورات تفتقر �إىل جز ٍء أ��سا�سي}10.7 ،10.6{ .
وبالن�سبة �إىل كل �سيناريو ،ال يتعدى مع ّدل الرتاوح املذكور هنا

املع ّدل النموذجي للفرتة املمتدة ما بني العامني 2099 – 2090
املذكور يف تقرير التقييم الثالث ،والذي ي�ساوي  .%10وجتدر
اال�شارة �إىل أ�ن �إ�سقاطات تقرير التقييم الثالث تخ�ص العام  ،2100فيما
تتعلق ا إل�سقاطات الواردة يف هذا التقرير بالفرتة املمتدة ما بني العامني
 2090و .2099وال توحي �إ�سقاطات تقرير التقييم الثالث بالثقة التي
تعك�سها هذه ا إل�سقاطات ،وذلك أل�سباب عديدة :لي�س لل�شكوك اخلا�صة
بنماذج اجلليد أالر�ضي عالقة بال�شكوك اخلا�صة ب�إ�سقاطات درجات
احلرارة واملد ،وت�شكل املالحظات املطورة حول فقدان أالنهار اجلليدية
كت ًال من حجمها ،قيد ًا أ�ف�ضل ،وي�شكك التقرير احلايل يف الرتاوح الن�سبي
الذي ميتد بني  %5و ،%95أ�ي  1.65±بح�سب معيار االنحرافات ،فيما
يعتقد تقرير التقييم الثالث أ�ن ن�سبة ال�شك ت�صل �إىل  2±بح�سب معيار
ا إلنحرافات .وكان تقرير التقييم الثالث ليملك الن�سب عينها التي ميلكها

تنب�ؤ درجات حرارة ال�سطح
٢٠٩٩ - ٢٠٩٠
ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٢٠٢٩ - ٢٠٢٠

٢٫٥
٢
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١

٢٠٩٩-٢٠٩٠
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ﺏ١
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١
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٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

٠٫٥
٠
١-

٠

١

٢

٣

٤

٥

ﺃ٢
٦

٧

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻄﺢ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٨

ن�سبة �إىل الفرتة املمتدة ما بني العامني  1980و .1999ت�شري
تغي درجات حرارة ال�سطح املتوقعة يف بداية القرن احلادي والع�رشين ونهايته ً
الر�سم  :28رّ
املجموعتان الو�سطى املائلة �إىل اليمني �إىل تنب�ؤ معدّالت منوذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات املتعدد النماذج بالن�سبة �إىل �سيناريوهات
التقرير اخلا�ص ب ( 1يف أالعلى) وال�سيناريو أ�  1ب (يف الو�سط) وال�سيناريو أ� ( 2يف أال�سفل) ،والتي ّمت التو�صل �إىل معدّالتها يف العقدين 2029 – 2020
ملعدل ا إلحرتار
(يف الو�سط) و�( 2099 – 2090إىل اليمني) .تظهر املجموعة املوجودة �إىل الي�سار ال�شكوك ذات ال�صلة ،با إل�ضافة �إىل ا إلحتماالت الن�سبية ّ
العاملي املقدر �إ�ستناداً �إىل خمتلف مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات ودرا�سات عن مناذج نظام أالر�ض املتو�سطة التعقيد ،للفرتات الزمنية
عينها .وتقدم بع�ض الدرا�سات نتائج حم�صورة مبجموعة فرعية من �سيناريوهات التقرير اخلا�ص أ�و بن�س ٍخ خمتلفة عن النموذج .وبالتايل ،ف�إن الفرق جلهة
عدد املنحنيات ،الواردة يف املجموعات املوجودة �إىل اليمني ُيعزى �إىل الفوارق املوجودة على م�ستوى توفر النتائج فقط( .معلومات أم�خوذة عن الر�سمني
 10.8و.)10.28
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هذا التقرير جلهة ا إل�سقاطات اخلا�صة مب�ستوى �سطح البحر لو عالج
ال�شكوك بالطريقة نف�سها}10.7 -10.6{ .
و�سي�ستمر تغيرّ الغالف اجلليدي يف الت أ�ثري على �إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر يف القرن احلادي والع�شرين .ومن املتوقع أ�ن تخ�رس
أالنهر جليدية أ
والغطية اجلليدية والغالف اجلليدي يف غرينالند جزء ًا
من حجمها يف القرن احلادي والع�رشين ،ألن ن�سبة الذوبان املتزايدة
�ستتعدى ن�سبة ت�ساقط الثلوج املتزايدة .وت�شري النماذج احلالية �إىل أ�ن
الغالف اجلليدي يف أ�نتاركتيكا �سيحافظ على درجة عالية من الربودة
متنع �إنت�شار الذوبان ،وقد يزداد حجم ًا يف امل�ستقبل ،نظر ًا �إىل تزايد
ن�سبة ت�ساقط الثلوج ،ما ي�ساهم يف تخفي�ض م�ستوى �سطح البحر.
لكن ،قد تزيد التغيرّ ات يف الدينامية اجلليدية من م�شاركة غرينالند
و أ�نتاركتيكا مع ًا يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر خالل القرن احلادي
والع�رشين .وت�شكل املالحظات احلديثة حول خمارج أالنهر جليدية يف
غرينالند دلي ًال قوي ًا على التدفق املتزايد عند �إزالة الرفوف اجلليدية.
وت�شري املالحظات اخلا�صة باملنطقة ال�رشق أ�و�سطية من غرينالند،
حول التقلبات املو�سمية ملع ّدل التدفق اجلليدي والعالقة مع تقلبية
درجات احلرارة يف ال�صيف� ،إىل أ�ن املياه ال�سطحية الذائبة قد ت�شكل
جزء ًا من نظام �رصف �شبه جليدي يجعل التدفق اجلليدي زلق ًا .ومن
خالل هاتني ا آلليتني ،قد يت�سبب �إزدياد الذوبان ال�سطحي يف القرن
احلادي والع�رشين بت�رسيع الدفق والت�رصيف اجلليدي ويعزز ن�سبة
امل�شاركة يف رفع م�ستوى �سطح البحر .وم�ؤخر ًا� ،شهدت بع�ض املناطق
يف غرب أ�نتاركتيكا ت�رسيع ًا ملحوظ ًا للدفق الثلجي ،من املحتمل أ�ن يكون
قد نتج عن انتقا�ص حجم الغالف اجلليدي ب�سبب �إحرتار املحيطات.
وعلى الرغم من أ�ن الدرا�سة مل حتدد فعلي ًا وقوف ا إلن�سان وراء تغيرّ
املناخ نتيجة غازات الدفيئة� ،إال أ�نها ت�شري �إىل �إمكانية أ�ن يكون ا إلحرتار
ال�سبب يف ت�رسيع انتقا�ص أالنهر جليدية من حجمها و�إرتفاع م�ستوى
�سطح البحر .وال ميكن ا إلدالء ب�إ�سقاطات كم ّية وموثوقة حول هذا
الت أ�ثري .و�إذا كانت ا إلرتفاعات امللحوظة م�ؤخر ًا جلهة ن�سب ت�رصيف
الثلوج من أالغطية اجلليدية يف غرينالند و أ�نتاركتيكا �ستزداد خطي ًا مع
تغيرّ املع ّدالت احلرارية يف العامل ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة � 0.1إىل 0.2
مرت ًا على طبقة البحر ال�سطحية� .إن فهم هذه ا آلثار حمدود لدرجة متنع
تقييم أ�رجحيتها أ�و �إعطاء أ�ف�ضل التقديرات}10.6 ،4.6{ .
والقليمية لدرجات
ويبقى جزء كبري من أالمناط العاملية إ
احلرارة أ
والمطار ،املذكورة يف �إ�سقاطات تقرير التقييم الثالث،
م�صنف ًا يف خانة النماذج والنتائج احلديثة العهد (انظر
امللخ�ص الفني ،الر�سم  .)28وب�صورة عامة ،بقيت هذه أالمناط على
ّ

حالها يف الوقت الذي تطورت فيه حماكاة النماذج كافة ،ما عزز الثقة
يف متانتها (انظر امللخّ �ص الفني ،ا إلطار  ،)7و أ�كد أ�ن هذه أالمناط تعك�س
القيود الفيزيائية أال�سا�سية املفرو�ضة على النظام املناخي حني يزداد
�إحرتار ًا}11.9-11.2 ،10.3 ،8.5-8.3{ .
�إن تغيرّ درجات احلرارة املتوقع للقرن احلادي والع�شرين
�إيجابي يف كافة أ�رجاء العامل .وهو يزداد فوق أ
الرا�ضي ،وال �سيما
يف مناطق خطوط العر�ض العليا من القطب ال�شمايل خالل ف�صل
ال�شتاء ،ويزداد أ�ي�ضاً بدء ًا من ال�شواطئ وتوجهاً نحو الداخل
القاري .أ�ما يف املناطق أ
الخرى ال�شبيهة من الناحية اجلغرافية
فيتعدى �إحرتار املناطق القاحلة ا إلحرتار الذي ت�شهده املناطق
الرطبة}11.9-11.2 ،10.3{ .
يف املقابل ،تتدنى ن�سبة ا إلحرتار يف املحيطات اجلنوبية
و أ�جزاء من �شمال املحيط أ
الطل�سي .ومن املتوقع أ�ن تزداد درجات
احلرارة يف مناطق خمتلفة ،ومنها �شمال أ
الطل�سي و أ�وروبا،
على الرغم من تباط� ؤ متوقع الدوران التقلبي اجلنوبي يف معظم
النماذج ،ب�سبب ت أ�ثري تزايد غازات الدفيئة الكبري .ويك�شف النمط
املتوقع للتغيرّ درجات احلرارة الن�سبي املناطقي يف الغالف اجلوي
عن و�صول ا إلحرتار �إىل حده أالق�صى يف الطبقة ا إل�ستوائية العليا من
الرتوبو�سفري ،وعن تربيد يف ال�سرتاتو�سفري .ومن املتوقع أ�ن ت�شهد
املحيطات مزيد ًا من ا إلحرتار الن�سبي املناطقي ،بالقرب من ال�سطح ويف
املناطق ال�شمالية من خطوط العر�ض الو�سطى ،قبل و�صول ا إلحرتار
تدريجي ًا �إىل عمق املحيطات ،وبروزه يف مناطق خطوط العر�ض العليا
حيث االختالط العمودي أ�كرث أ�همية� .إن منط التغيرّ املتوقع �شبه م�شرتك
بني احلاالت التي جرت يف نهاية القرن ،ب�رصف النظر عن ال�سيناريو.
كما أ�ن نطاقات املع ّدالت املناطقية ،مت�شابهة جد ًا يف نظر ال�سيناريوهات
املدرو�سة (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم }10.3{ .)28
املرجح جداً أ�ن يتباط أ� الدوران التقلبي اجلنوبي يف
ومن
ّ
أ
الطل�سي خالل القرن احلادي والع�شرين .و�سينخف�ض املع ّدل
املتعدد النماذج بن�سبة  %25بحلول العام ( 2100الرتاوح يبد أ� من
ال�صفر وينتهي عند  %50تقريباً) بالن�سبة �إىل �سيناريو ا إلنبعاث
أ�  1ب امل�ض ّمن يف التقرير اخلا�ص .ومن املتوقع أ�ن تزداد درجات
احلرارة يف منطقة أالطل�سي على الرغم من أ�ن مثل هذه التغيرّ ات تعود
�إىل ا إلحرتار احلا�صل على نطاق أ�و�سع ،باال�ضافة �إىل ا إلزدياد املتوقع يف
غازات الدفيئة .و ُيعزى ا إلنخفا�ض املتوقع للدوران التقلبي اجلنوبي يف
أالطل�سي �إىل كافة آ�ثار �إرتفاع أالمطار ودرجات احلرارة يف مناطق خطوط
العر�ض العليا ،ما يق ّل�ص كثافة املياه ال�سطحية يف �شمايل أالطل�سي .وقد
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نخفا�ض خط ٍري يف تك ّون مياه بحر البرادور .وت�ضمن عدد
ٍ
ي�ؤدي ذلك �إىل � إ
ال ُيذكر من درا�سات منوذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات
أ�ثر املاء العذبة الناجتة عن ذوبان الغالف اجلليدي يف غرينالند .لكن
الدرا�سات التي حتدثت عن هذا أالثر ال تذكر أ�نه �سي�ؤدي �إىل توقف
املرجح جداً أ�ن ينخف�ض الدوران
كلي للدوران التقلبي اجلنوبي .ومن ّ
التقلبي اجلنوبي ،ومن امل�ستبعد جد ًا أ�ن مير الدوران التقلبي اجلنوبي
بفرتة �إنتقالية طويلة ومفاجئة خالل القرن احلادي والع�رشين .وال
ميكن تقييم التغيرّ ات الطويلة أالمد التي طر أ�ت على الدوران التقلبي
اجلنوبي مثلما ينبغي}10.3 ،8.7{ .
ت�شري النماذج �إىل أ�ن �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف القرن
احلادي والع�شرين لن يكون موحد ًا من الناحية اجلغرافية.
وبح�سب ال�سيناريو أ�  1ب للفرتة املمتدة ما بني العامني  2070و،2099
ت�شري مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات �إىل أ�ن مع ّدل
معيار ا إلنحراف املكاين و�صل �إىل  0.08مرت ًا ،أ�ي حو�إىل  %25من
التقديرات املركزية ملع ّدل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف العامل .ويف
معظم أالحيان ،تنتج أالمناط اجلغرافية لتغيرّ م�ستوى �سطح البحر يف
امل�ستقبل عن تغيرّ ات يف توزيع احلرارة وامللوحة يف املحيط وما يتبعه
من تغيرّ ات يف الدوران املحيطي .وتك�شف أالمناط املتوقعة ت�شابه ًا أ�كرب
بني النماذج يفوق الت�شابه الذي يح ّلله تقرير التقييم الثالث� .إن أالمناط
امل�شرتكة أ�دنى من مع ّدل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف املحيط اجلنوبي،
و أ�على من مع ّدل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف القطب ال�شمايل ويف جز ٍء
حمد ٍد من املحيط ،ي�شهد �إرتفاع ًا ملحوظ ًا مل�ستوى �سطح البحر ،وميتد
من جنوب أ
الطل�سي �إىل املحيط الهندي}10.6{ .
و ُتع ّدد التوقعات التغيرّ ات يف الظواهر املتطرفة ،مثل وترية
موجات احلر ،بدقة أ�كرب من تقرير التقييم الثالث ،وذلك بف�ضل
وحت�سن تقييم �إنت�شار النموذج �إ�ستناد ًا �إىل
تط ّور النماذج
ّ
جمموعات متعددة النماذج .وخل�ص تقرير التقييم الثالث �إىل ا إل�شارة
�إىل خطر تزايد الظواهر املتطرفة جلهة درجات احلرارة ،مع حدوث
مزي ٍد من حلقات احلر املتطرف يف املناخ امل�ستقبلي .وقد أ�كدت درا�سات
حديثة هذه النتائج و�ساهمت يف �إنت�شارها .ومن املتوقع أ�ن يتبع �إرتفاع
الظواهر احلرارية املتطرفة يف امل�ستقبل �إرتفاع درجات احلرارة الن�سبية
يف معظم أ�رجاء العامل با�ستثناء أالماكن التي تتغيرّ فيها اخل�صائ�ص
ال�سطحية (كالغطاء الثلجي أ�و رطوبة الرتبة) .ودر�س حتليل متعدد
النماذج ي�ستند �إىل حماكاة  14منوذج ًا لثالثة �سيناريوهات ،تغيرّ
درجات احلرارة خالل املوا�سم املتطرفة (من كانون أالول  /دي�سمرب
�إىل �شباط  /فرباير ،ومن حزيران  /يونيو �إىل آ�ب /أ�غ�سط�س) ،حيث
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ميكن حتديد كلمة «متط ّرف» كظاهرة تتعدى ن�سبة  95املئوية من توزيع
درجات احلرارة الذي خ�ضع للمحاكاة يف القرن الع�رشين .ومع انتهاء
القرن احلادي والع�رشين ،يتعدى �إحتمال موا�سم احلر املتطرفة ن�سبة
 %90يف العديد من املناطق ا إل�ستوائية ،مقابل  %40يف املناطق أالخرى.
و أ�ثارت درا�سات حديثة �إمكانية حدوث تغيرّ ات م�ستقبلية يف موجات
احلر ،ور أ�ت أ�نه من املتوقع أ�ن تزداد هذه املوجات كثاف ًة وطو ًال وتكرر ًا
يف املناخات امل�ستقبلية .وا�ستناد ًا �إىل جمموعة متعددة النماذج تت أ�لف
من  8أ�ع�ضاء ،خ�ضعت موجات احلر للمحاكاة و�إزدادت خالل الن�صف
الثاين من القرن الع�رشين ،ومن املتوقع أ�ن ت�ستمر يف ا إلزدياد على
�صعيد العامل ومعظم املناطق}10،3 ،8،5{ .
ملناخ م�ستقبلي أ�كرث �إحرتار ًا ،تتوقع النماذج �إنخفا�ضاً
يرتاوح بني  50و %100جلهة وترية �إنت�شار الهواء البارد حالياً
خالل موا�سم ال�شتاء يف معظم مناطق القطب ال�شمايل .وتظهر نتائج
جمموعة متعددة النماذج تت أ�لف من  9أ�ع�ضاء تراجع ًا خ�ضع للمحاكاة
يف أ�يام درجة التربيد ،بد أ� يف القرن الع�رشين وا�ستمر يف القرن احلادي
والع�رشين على م�ستوى العامل ومعظم املناطق .وترتبط �إطالة املوا�سم
املتزايدة ب أ�يام درجة التربيد ،ومن املتوقع أ�ن تتكاثر يف املناخات
امل�ستقبلية - 10.3{ .أ
ال�سئلة }10.1
يتوقع أ�ن يتدنى الغطاء الثلجي و أ�ن ت�شهد مناطق الرتبة
ال�صقيعية ذوباناً متزايد ًا للثلوج غري ال�سطحية ،املوجودة يف
أ
العماق}3،10{ .
وبح�سب �سيناريوهات خمتلفة من التقرير اخلا�ص ( أ�  1ب و أ� 2
وب  ،)1لن حتظى أ�جزاء كبرية من املحيط املتجمد ال�شمايل بغطاء
ثلجي على مدار ال�سنة بدء ًا من نهاية القرن احلادي والع�شرين.
فح�سا�سية جليد املحيط املتجمد ال�شمايل ل إلحرتار عالية جد ًا .وفيما
تت�سم التغيرّ ات املتوقعة على م�ستوى �إمتداد اجلليد البحري يف ف�صل
ال�شتاء با إلعتدال ،يحتمل أ�ن يختفي اجلليد البحري الذي يتكون يف
أ�واخر ال�صيف ب�شكل �شبه كلي مع ا إلقرتاب من نهاية القرن احلادي
والع�رشين ،وذلك مبوجب بع�ض النماذج الواردة يف ال�سيناريو أ� .2
وي�ساهم عدد من حاالت الت أ�ثري التفاعلي ا إليجابية يف النظام املناخي يف
ت�رسيع هذا الرتاجع .وت�سمح الت أ�ثري التفاعلي للثلوج  -أ�لبيدو للمياه
املفتوحة ب�إ�ستقبال املزيد من حرارة ال�شم�س خالل ف�صل ال�صيف ،كما
يخف أ�ثر اجلليد البحري العازل وتعزز زيادة نقل حرارة املحيط نحو
املحيط املتجمد ال�شمايل ،يف التقليل من حجم الغطاء الثلجي .وت�شري
حماكاة النماذج �إىل أ�ن الغطاء اجلليدي البحري الذي يتكون يف أ�واخر
ال�صيف يفقد ن�سبة هامة من حجمه ،وغالب ًا ما يتطور بالتزامن مع
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ا إلحرتار العاملي .كما يتوقع أ�ن يرتاجع مد اجلليد البحري يف أ�نتاركتيكا
لطار } 10.1
خالل القرن احلادي والع�رشين – 10.3 ،8.6{ .ا إ
ويحتمل أ�ن يزداد �ضغط م�ستوى �سطح البحر فوق املناطق
�شبه ا إل�ستوائية ومناطق خطوط العر�ض الو�سطى ،و أ�ن
ينخف�ض يف مناطق خطوط العر�ض العليا ،بالتزامن مع �إنت�شار
دوران هاديل وتغيرّ النمط احللقية (النمط احللقي ال�شمايل /
التذبذب أ
الطلنطي ال�شمايل والنمط احللقي اجلنوبي ،راجع
ّ
امللخ�ص الفني ،ا إلطار  .)2وتتنب أ� مناذج عدة بحدوث ميل �إيجابي
جلهة أالمناط احللقية ال�شمالية  /التذبذب أالطل�سي ال�شمايل وم�ؤ�رش
أالمناط احللقية اجلنوبية .وغالب ًا ما يكون حجم ا إلزدياد املتوقع أ�كرب
بالن�سبة �إىل أالمناط احللقية اجلنوبية .وي�ستعمل امل�ؤ�رش يف العديد من
النماذج .وبنتيجة لتلك التغيرّ ات ،من املتوقع أ�ن تتجه العوا�صف نحو
أالقطاب ،ملحق ًة تغيرّ ًا يف أ�مناط الهواء أ
والمطار ودرجات احلرارة
خارج املناطق ا إل�ستوائية ،ومكمل ًة النمط الوا�سع للميول امللحوظة يف
الن�صف الثاين من القرن املا�ضي .وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل هبوب
عدد أ�قل من العوا�صف يف مناطق خطوط العر�ض الو�سطى ،كما تظهر
بع�ض امل�ؤ�رشات بوادر تغيرّ ات يف �إرتفاع حاد أللمواج ،ترافقها

}10.3

تغيرّ ات يف وجهة العوا�صف ودورانها،3.6{ .
يف معظم النماذج ،تزداد درجات حرارة �سطح البحر يف اجلزء
أ
الو�سط وال�شرقي من الناحية ا إل�ستوائية للهادئ أ�كرث مما تزداد
يف اجلزء الغربي ا إل�ستوائي منه ،ويرتافق هذا ا إلرتفاع مع ميل
�شرقي ن�سبي أ
للمطار .ومن املتوقع أ�ن ت�ستمر تقلبية النينيو ال�سنوية
البنية على م�ستوى كافة النماذج ،على الرغم من أ�ن التغيرّ ات تختلف من
منوذج �إىل أ�خر .وت�سبق �إختالفات منوذجية بينية كربى جلهة التغيرّ ات
املتوقعة بخ�صو�ص حجم النينيو ،با إل�ضافة �إىل تقلبية النينيو املئوية من
الناحية الزمنية ،أ�ي تقدير نهائي ب� أ
ش�ن ميول تقلبية النينيو}10.3{ .
�إن الدرا�سات احلديثة التي أ�جريت بوا�سطة مناذج عاملية متطورة،
والتي ترتاوح بني  100و 20كيلومرت ًا ،تتنب أ� بتغيرّ م�ستقبلي يف عدد
أالعا�صري وقوتها (�إع�صار حلزوين و�إع�صار م�صحوب أ
بالمطار
وتيفون).
وت�شري خال�صة نتائج النماذج التي مت التو�صل �إليها حتى
ال�ساعة يف ما يتعلق مبناخ م�ستقبلي أ�كرث �إحرتار ًا� ،إىل �إزدياد
قوة الرياح الق�صوى وقوة أ
المطار الق�صوى والن�سبية يف �إطار
أ
العا�صري ا إل�ستوائية امل�ستقبلية ،با إل�ضافة �إىل �إمكانية تراجع

إالطار  :10إالنخفا�ض النطاقي إالقليمي
حت�سنت النماذج املناخية
تطورت حماكاة املناخات إ
القليمية يف مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات ،وبالتايل ّ
النخفا�ض النطاقي التجريبي والدينامي مع ًا �إىل
النخفا�ض النطاقي التجريبي .وت�شري منهجيات إ
القليمية املتمركزة وتقنيات إ
إ
مهارة مطورة يف حماكاة النماط املحلية داخل املناخات احلالية عندما ُي�ستخدم و�ضع الغالف اجلوي املدرو�س على نطاقات
النخفا�ض النطاقي وغريه من الدرا�سات
حلتها مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات ،على �شكل مدخالت� .إن تو ّفر إ
القليمية يبقى غري عادلٍ من الناحية اجلغرافية ،ما يت�سبب بتفاوت التقييمات التي ميكن تقدميها ،وال�سيما جلهة ظواهر الطق�س
إ
ال�ستجابة
النخفا�ض النطاقي �أن تغيرّ ات أالمطار املحلية قد تختلف كثرياً عن تلك املتوقعة من منط إ
املتطرفة .وتربهن درا�سات إ
الهيدرولوجي الوا�سع النطاق ،خا�ص ًة يف مناطق الطوبوغرافيا املعقدة}11.10{ .
الجابات
القليمي .وفيما ت أ�تي إ
وهنا ،يبقى عد ٌد من م�صادر ال�شك الهامة التي حت ّد من القدرة على التنب ؤ� بالتغيرّ املناخي إ
ال�ستوائية و�شبه القارية ،ال يزال ال�شك قائم ًا حول املوقع الفعلي لهذه احلدود
الهيدرولوجية متين ًة ن�سبي ًا يف بع�ض املناطق �شبه إ
القليمي على الرغم من �أنها
بني أالمطار املتزايدة واملرتاجعة .وهناك بع�ض العمليات املناخية الهامة التي ت�ؤثر حق ًا على املناخ إ
تلقى �إجابات �ضعيفة من قبل �إ�ستجابة تغيرّ املناخ .ومن بني هذه العمليات ،التذبذب اجلنوبي والتذبذب الطل�سي ال�شمايل والتكتل
ال�ستوائية .بالن�سبة �إىل املناطق التي تتمتع
والدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي يف املحيط وتغيرّ توزيع أالعا�صري إ
ب�سيطرة طوبوغرافية قوية على �أمناطها املناخية ،غالب ًا ما تكون املعلومات حول املناخ غري كافية جلهة احلل املكاين الدقيق
بال�ضافة �إىل ذلك ،ت�صبح �إ�شارة
للطوبوغرافيا .ومل حتظَ بع�ض املناطق �إال ب أ�بحاث حمدودة للغاية حول ظواهر الطق�س املتطرفة .إ
ي�صعب �إ�ستعمال امليول
التغيرّ املناخي املتوقع قابلة للمقارنة مع تقلبية داخلية �أو�سع على نطاقات زمنية ومكانية �أ�صغر ،ما ّ
الطار }11.9-11.2 ،11.1
احلديثة لتقييم �أداء النموذج { .إ
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الر�سم � :29شذوذ درجات حرارة ال�سطح القارية الن�سبية العقدية (درجة مئوية) يف املالحظات واملحاكاة اخلا�صة بالفرتة املمتدة ما بني العامني 1906
املعدل اخلا�ص بالفرتة املمتدة ما بني العامني
و ،2005والتنب�ؤ ات اخلا�صة بالفرتة املمتدة ما بني العامني  2001وُ .2050ويحت�سب ال�شذوذ �إ�ستناداً �إىل ّ
معدل �شذوذ درجات احلرارة التي خ�ضعت للمحاكاة كما أر�ينا
 .1950 – 1901وترمز اخلطوط ال�سوداء �إىل املالحظات ،وال�رشيطان أالزرق والزهري �إىل ّ
املن�ش� ،أ
والزرق أ
أ
(مثال :يت�ضمن ال�رشيط الزهري أ
الت�ثريات الطبيعية) .ويرمز
الت�ثريات الطبيعية والب�رشية
امللخ�ص الفني للقرن الع�رشين ً
يف الر�سم  22من ّ
اخلا�صة
)95
–
(5
املئوية
الن�سبة
تراوح
ال�رشيط أال�صفر �إىل
بالتغيات املتوقعة بح�سب �سيناريو ا إلنبعاثات أ�  1ب من التقرير اخلا�ص .وي�شري اخلط العمودي
رّ
أالخ�رض �إىل الرتاوح من � 5إىل  95ن�سبة مئوية اخلا�ص بال�شذوذ العقدية الن�سبية بح�سب حماكاة القرن الع�رشين أ
بالت�ثريات الطبيعية فقط (مثل قيا�س
(مثال :يف الفرتة املمتدة ما بني
التقلبية الطبيعية العقدية) .وبالن�سبة �إىل اجلزء امللحوظ من الر�سوم البيانية ،تركز املعدّالت العقدية على حدود زمنية عقدية ً
(مثال :من � 2001إىل
ي�شكل العام  2000النقطة أالخرية) ،فيما ت�ستند هذه املعدّالت يف امل�ستقبل �إىل فرتات زمنية ن�صف عقدية ً
العامني  1996وّ ،2005
ي�شكل العام  2005النقطة أالوىل) .ومن أ�جل بناء الرتاوحاتّ ،مت النظر يف حماكاة جمموعة النماذج
واعتربت �إجنازاً
ّ ،2010
املعنية كل واحدة على حدىُ ،
ّ
م�ستقال لتطور املناخ املمكن نظراً �إىل أ
الت�ثريات امللحوظة .ما أ� ّدى �إىل القيام بـ 58حلة حماكاة من 14
منوذجا حول املنحنى أالحمر و 19حالة حماكاة
ً
ً
من  5مناذج (جمموعة فرعية من النماذج الـ )14بالن�سبة �إىل املنحنى أالزرق وال�رشيط أالفقي أالخ�رض ،با إل�ضافة �إىل  47حالة حماكاة لـ18
منوذجا يف
ً
لطار  -11.1الر�سم }1
ما يتعلق باملنحنى أال�صفر { .أال�سئلة  - 9.2.1الر�سم  ،1ا إ

العا�صري ال�ضعيفة ن�سبياً و�إرتفاع عدد أ
عدد أ
العا�صري القوية.
لكن ،يتوقع أ�ن ينخف�ض العدد ا إلجمايل أ
للعا�صري احللزونية
ا إل�ستوائية على �صعيد العامل .وال تزال ن�سبة أالعا�صري امل�صحوبة
أ
بالمطار القوية للغاية تزداد منذ العام  1970يف بع�ض املناطق ،لكن
بوترية تفوق توقعات النماذج النظرية} 3.8 ،8.5 ،10.3{ .
منذ تقرير التقييم الثالث ،هناك تفهم ملحوظ ألمناط أ
المطار
املرجح جداً أ�ن تزداد كمية أالمطار يف املنطقة القطبية
املتوقعة .فمن ّ
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املرجح أ�ن تنخف�ض يف معظم املناطق القارية
العر�ض املرتفعة ،بينما من ّ
�شبه ا إل�ستوائية (بن�سبة  %20تقريب ًا للعام  ،2100بح�سب ال�سيناريو
أ�  1ب) .وهي تتجه نحو أالقطاب مبع ّدل  50درجة ،ويحتمل أ�ن تزداد
أالمطار الن�سبية ب�سبب تكاثر بخار املاء يف الغالف اجلوي وما يتبعه
من �إزدياد نقل البخار من خطوط العر�ض ا إل�ستوائية .أ�ما يف اجتاه خط
ا إل�ستواء فتمر ن�سبة أالمطار املرتاجعة يف غالبيتها مبرحلة �إنتقالية يف
املناطق �شبه ا إل�ستوائية ( 40-20درجة على خط العر�ض) .ونظر ًا �إىل

ّ
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ن�سب أالمطار الن�سبية املو�سمية
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ﺷﺒﺎﻁ  /ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ )ﻓﻲ  ٢٠٩٩ – ٢٠٩٠ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ١ﺏ( ﺁﺏ  /ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ )ﻓﻲ  ٢٠٩٩ – ٢٠٩٠ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ١ﺏ(

ﻓﻲ ﺍﳌﺌﺔ )(٪

الر�سم  :30أالمناط املكانية لن�سب أالمطار الن�سبية (ميليمرت يف اليوم الواحد) املو�سمية الن�سبية املتعددة النماذج (ال�صف املتو�سط) امللحوظة
التغيات �ضمن الفرتة املرتاوحة ما بني العامني
(ال�صف أالول) ،خالل الفرتة املرتاوحة ما بني العامني  1979و.1993
ّ
واملعدل املتعدد النماذج حول رّ
ن�سبة �إىل الفرتة املرتاوحة ما بني العامني  1980و� ،)%( 1999إ�ستناداً �إىل ال�سيناريو أ� 1ب الوارد يف التقرير اخلا�ص (ال�صف أال�سفل).
 2090وً 2099
�إن معدّالت الفرتة املرتاوحة بني دي�سمرب  /كانون أالول و�شباط  /فرباير مدرجة يف العمود �إىل الي�سار .ومعدّالت الفرتة املرتاوحة بني حزيران  /يونيو
التغيات فقط حيث توافق أ�كرث من  % 66من النماذج على
آو�ب  /أ�غ�سط�س مدرجة يف العمود �إىل اليمني .ويف املجموعة املوجودة يف أال�سفل ،تتواجد رّ
تغيات توافق عليها  % 90من النماذج{ .با إل�ستناد �إىل البيانات نف�سها التي
التغي .وت�شري امل�ساحات املنقطة �إىل املناطق التي ت�شهد بوادر رّ
�إ�شارة رّ
اعتمدت يف الر�سمني  8.5و}10.9
ُ

�إرتفاع ن�سبة نقل بخار املاء خارج املناطق �شبه ا إل�ستوائية ،و�إنت�شار
أالنظمة التي تقع يف مناطق ال�ضغط املرتفع �شبه ا إل�ستوائية ،تك�شف
أ�طراف املناطق �شبه ا إل�ستوائية التي تقع على خطوط العر�ض العليا،
عن ميل وا�ضح نحو اجلفاف (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم ،8.3{ .)30
}11.9
ت�شري النماذج �إىل أ�ن التغيرّ ات يف كمية أ
المطار الن�سبية ،على
الرغم من غزارتها� ،ستتعدى التقلبية الطبيعية ببطء أ�كرب من

{}10.3،11.2

�إ�شارة درجات احلرارة.
تنبئ أالبحاث املتوفرة مبيلٍ إلرتفاع ظواهر ت�ساقط
أالمطار اليومية الغزيرة يف بع�ض املناطق ،مبا فيها تلك التي
يتوقع �أن ت�شهد تراجع ًا لت�ساقط أالمطار الن�سبية .ويف احلالة
أالخرية ،غالب ًا ما يعزى تراجع ت�ساقط أالمطار �إىل �إنخفا�ض عدد أاليام
املاطرة بد ًال من تراجع قوة أ
المطار} 11.9 ،11.2 { .
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.5.3

إال�سقاطات إالقليمية

كل من املناطق القارية ،تتوقع نتائج �سيناريوهات
يف ٍ
ا إلنبعاثات املدرجة يف التقرير اخلا�ص للفرتة املمتدة ما بني
العامني  2050-2000أ�ن يتعدى ا إلحرتار املع ّدل العاملي
وا إلحرتار امللحوظ يف القرن املا�ضي .وقد يتعدى ا إلحرتار املتوقع
للعقود أالوىل من القرن احلادي والع�رشين ،بعد �إحت�ساب مع ّدالته يف
كل قارة على حدى ،توقعات القرن الع�رشين جلهة التقلبية اخلا�ضعة
للت أ�ثري الطبيعي والتقلبية غري اخلا�ضعة له يف كافة احلاالت ب�إ�ستثناء
أ�نتاركتيكا (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)29وت�شري تقديرات النماذج
أ
املرجح جداً أ�ن ي�ساوي مع ّدل ا إلحرتار العقدي
الح�سن �إىل أ�نه من ّ
لكل قارة ب�إ�ستثناء أ�نتاركتيكا ،بحلول العام � ،2030ضعفي التقلبية
الطبيعية املتوقعة من قبل النماذج والتي تنا�سبه يف القرن الع�رشين� .إن
ا إلحرتار اخلا�ضع للمحاكاة يف الفرتة نف�سها لي�س ح�سا�س ًا جد ًا خليارات
�سيناريوهات التقرير اخلا�ص ،كما يظهر الر�سم  32من امللخّ �ص الفني.
وي�شري الر�سم  28من امللخّ �ص الفني �إىل أ�ن خيار ال�سيناريو يكون أ�كرث
أ�همية على نطاقات زمنية أ�طول .ويتخطى ا إلحرتار املتوقع يف التقرير
اخلا�ص ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات للفرتة املمتدة ما بني العامني -2000
 2005التقديرات املتعلقة بالتقلبية الطبيعية ومع ّدالتها يف معظم املناطق
�شبه القارية}11،1{ .
يف القطب ال�شمايل ،ي�سيطر منط قوي إلرتفاع ن�سبة ت�ساقط
المطار �شبه القطبية و�إنخفا�ض ن�سبة ت�ساقط أ
أ
المطار �شبه
ا إل�ستوائية على منط أ
المطار املتوقع للقرن احلادي والع�شرين
يف �شمال أ�مريكا و أ�وروبا ،فيما لي�س من امل�ؤكد بعد أ�ن متر آ��سيا
مبرحلة من اجلفاف �شبه ا إل�ستوائي (انظر ّ
امللخ�ص الفني ،الر�سم
 .)30وتتنب أ� كافة النماذج تقريب ًا بتزايد أالمطار فوق معظم املناطق
ال�شمالية من �شمال أ�مريكا و�إنخفا�ض أالمطار فوق أ�مريكا الو�سطى،
مع مرور معظم املناطق يف الواليات املتحدة و�شمايل املك�سيك يف نطاق
�إنتقايل غري م�ؤكد تتنقل �شما ًال وجنوب ًا بح�سب املوا�سم .من املحتمل جد ًا
أ�ن تنخف�ض أالمطار يف جنوبي أ�وروبا واملنطقة املتو�سطية من أ�فريقيا،
تزامن ًا مع نقلة نحو تزايد أالمطار �شمايل أ�وروبا .و�سي�شمل اجلفاف
ال�صيفي كلتي القارتني ،نظر ًا �إىل �سلك هذا النطاق ا إلنتقايل وجهة قطبية
يف ال�صيف ،و�إىل زيادة التبخر .ويحتمل أ�ن ترتفع كمية أالمطار �شبه
القطبية فوق معظم �شمال آ��سيا و أ�ن ترتافق يف الوقت نف�سه مع انتقال
اجلفاف �شبه ا إل�ستوائي من املتو�سط ،جراء بوادر وا�ضحة تنبئ برياح
مو�سمية ،انطالق ًا من آ��سيا الو�سطى باجتاه ال�رشق}11.5 ،11.2{ .
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يف القطب اجلنوبي ،جند عدد ًا من أ
الرا�ضي داخل نطاق الرطوبة
�شبه القارية املتوقعة للقرن احلادي والع�شرين ،التي ترتافق مع
ّ
(امللخ�ص الفني ،الر�سم
�إحتمال وا�ضح للجفاف �شبه ا إل�ستوائي
 .)30وتقع جزيرة نيوزيلندا اجلنوبية وتيارا ديل فويغو �ضمن نطاق
�إزدياد أالمطار �شبه القطبية ،الذي ي�ضم جزء ًا كبري ًا من جنوب أ�فريقيا
وجنوب ا آلند يف أ�مريكا اجلنوبية وجنوب أ��سرتاليا ،وميلك مي ًال نحو
ل�ستوائية}11.7 ،11.6 ،11.2{ .
اجلفاف اخلا�ص باملناطق �شبه ا إ
�إن تو ّقع ت�ساقط أ
المطار يف املناطق القارية ا إل�ستوائية
أ�كرب من تو ّقع ت�ساقط أ
المطار يف مناطق خطوط العر�ض العليا.
ولكن ،على الرغم من وجود تفاوتات بارزة جلهة منذجة احلمل
احلراري ا إل�ستوائي والتفاعالت اجلوية املحيطية ،با إل�ضافة �إىل
ال�شك املرتبط أ
بالعا�صري ا إل�ستوائية ،تربز بع�ض امليزات القوية
يف النماذج .ويزداد ت�ساقط أالمطار يف مو�سم الرياح ال�صيفية اخلا�ص
بجنوبي وجنوب �رشق آ��سيا ،يف معظم النماذج ،على غرار ت�ساقط
أالمطار يف �رشق أ�فريقيا .ولي�ست �إ�شارة �إ�ستجابة أالمطار أ�كيدة يف
أالمازون وال�ساحل أالفريقي ،مبا فيه الكفاية .فهذه املناطق ت�شكل
م�صدر �شكٍ �إ�ضايف ،نظر ًا �إىل �إحتمال وجود روابط بني النباتات واملناخ.
كما أ�ن النماذج تعترب قو ًة أ�قل يف ما بينها ،حتى يف ظل غياب الت أ�ثري
التفاعلي للنباتات}11.6 ،11.4 ،11.2 ،8.3{ .

بتغي الدورات
تغي املناخ
رّ
�	.5.4إقرتان رّ
الكيميائية أالر�ضية احليوية
بتغي
�إن كافة النماذج التي تعالج اقرتان دورة الكربون
رّ
املناخ ت�شري �إىل �أثر �إيجابي للت أ�ثري التفاعلي ،مع إالحرتار
الذي يعمل على الق�ضاء على �إمت�صا�ص أالر�ض واملحيط
لثاين �أك�سيد الكربون ،ما ي�ؤدي �إىل �إزدياد ن�سبة ثاين �أك�سيد
تغي املناخ ن�سبة �إىل �أحد
الكربون يف الغالف اجلوي وتعزيز رّ
�سيناريوهات إالنبعاثات� ،إال �أن قوة �أثر الت أ�ثري التفاعلي هذا
يختلف كلي ًا بني النماذج .ومنذ تقرير التقييم الثالث ،مت تطوير
ومقارنة العديد من ا إل�سقاطات اجلديدة التي ت�ستند �إىل مناذج �إرتباط تام
بني دورة الكربون واملناخ .وبالن�سبة �إىل ال�سيناريو أ�  2من التقرير اخلا�ص
ل�سيناريوهات ا إلنبعاثات ،وا�ستناد ًا �إىل �سل�سلة من نتائج النموذج ،من
املرجح أ�ن يتعدى ا إلرتفاع املتوقع جلهة تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون
ّ
يف الغالف اجلوي يف القرن احلادي والع�رشين ،ا إل�سقاطات من دون
الت أ�ثري التفاعلي ذلك بن�سب ترتاوح بني  10و ،%25م�ضيف ًا أ�كرث من
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ﺍﻟﺒﻨﻔﺴ�ﻲ الناجت عن ا إلنبعاثات املا�ضية اخلا�صة
املناخ
تغي
ﺍﳌﻨﺎ�لتزام
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ�ضافة � إ
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أ
خطا ي�ؤ دي �إىل �إ�ستقرار ثاين �ك�سيد الكربون يف اجلو على م�ستوى  750جزءاً باملليون .لكن ،قبل الو�صول �إىل هذا الهدفُ ،تخف�ض
مثايل حيث تلي ا إلنبعاثات ً
ا إلنبعاثات �إىل ال�صفر
تلقائيا يف العام �( .2100إىل الي�سار) �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون وتركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي( .يف الو�سط) �إحرتار
ً
تغي يف جردة �إجمايل الكربون أالر�ضي واملحيطي منذ فرتة ما قبل الت�صنيع{ .الر�سم
اليمني)
ىل
�
(
احلراري.
املد
ب�سبب
البحر
�سطح
م�ستوى
ال�سطح و�إرتفاع
إ
رّ
}10.35

درجة مئوية واحدة �إىل ا إلحرتار الن�سبي املتوقع بحلول العام ،2100
بالن�سبة �إىل �سيناريوهات ا إلنبعاثات الواردة يف التقرير اخلا�ص .وعلى
النحو ذاته ،يقلل �إمت�صا�ص ثاين أ�ك�سيد الكربون املنخف�ض والناجت عن
هذا أالثر ،من �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي يتنا�سب مع م�ستوى
ا إل�ستقرار الهدف .لكن ،ال تزال ال�شكوك قائمة أل�سباب عديدة ،منها
الفهم املحدود لدينامية أالنظمة ا إليكولوجية اخلا�صة أ
بالر�ض والرتبة.
{}10.4 ،7.3
�إن �إرتفاع تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ي�ؤدي
مبا�شرة �إىل زيادة حت ّم�ض �سطح املحيط .وت�شري �إ�سقاطات
�سيناريوهات ا إلنبعاثات التابعة للتقرير اخلا�ص �إىل تراجع
الرقم الهيدروجيني من � 0.14إىل  0.35وحدة يف القرن احلادي
والع�شرين (بح�سب ال�سيناريو) ،معزز ًة ا إلنخفا�ض احلايل (1.0
وحدة) املوروث عن فرتة ما قبل الت�صنيع .وقد ي�ؤدي حت ّم�ض

املحيط �إىل حل روا�سب الكاربونات املوجودة يف املياه ال�سطحية .ويتوقع
أ�ن تُظهر املياه ال�سطحية جنوبي املحيط حالة عدم ت�ش ّبع نظر ًا �إىل كمية
كربونات الكال�سيوم مقابل تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون ،أ�ي أ�كرث من
 600جزء باملليون ،وهو م�ستوى مت تخطيه خالل الن�صف الثاين من
القرن احلادي والع�رشين يف معظم �سيناريوهات التقرير اخلا�ص .كما
�ستت أ�ثر مناطق خطوط العر�ض املتدن ّية و أ�عماق املحيط .وقد ت�ؤثر هذه
التغيرّ ات على الكائنات البحرية التي تتغذى من كربونات الكال�سيوم
لتن ّمي هيكلها اخلارجي ،غري أ�ن أالثر الفعلي الذي �سينعك�س على دورة
لطار }10.4 ،7.3
الكربون البيولوجية يف املحيطات مل يتبلور بعد{ .ا إ
يتفاوت تغيرّ املناخ امللتزم ب�سبب ا إلنبعاثات املا�ضية ب�شكل
وا�ضح بح�سب خمتلف عوامل الت أ�ثري ،وذلك ب�سبب تفاوت أ
العمار
يف الغالف اجلوي أ
للر�ض (انظر ّ
امللخ�ص الفني ،ا إلطار  .)9وي أ�خذ
تغيرّ املناخ امللتزم احلا�صل من جراء ا إلنبعاثات املا�ضية ( ،أ�و ًال) بالوقت
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الذي ي�ستغرقه النظام املناخي قبل ا إل�ستجابة للتغيرّ ات يف الت أ�ثري
ا إل�شعاعي ،و(ثاني ًا) بالنطاقات الزمنية التي ت�ستمر فيها عوامل الت أ�ثري
املختلفة يف الغالف اجلوي بعد �إنبعاثها ،نظر ًا �إىل تفاوت أ�عمارها .وعلى
النحو ذاته ،يت�ضمن التغيرّ املناخي امللتزم احلا�صل نتيجة ا إلنبعاثات
املا�ضية فرت ًة أ��سا�سي ًة من ا إلرتفاع ا إل�ضايف يف درجات احلرارة ،وذلك
أ
لل�سباب املذكورة أ�عاله ،يتبعها تراجع طويل أالمد يرتافق مع �إنخفا�ض
الت أ�ثري ا إل�شعاعي .وتتمتع بع�ض غازات الدفيئة ب أ�عمار جوية ق�صرية
ن�سبي ًا (عقود على أالكرث) ،نذكر منها امليثان و أ�ول أ�ك�سيد الكربون ،فيما
تتمتع غازات أ�خرى ك أ�ك�سيد النيرتوز ب أ�عمار أ�طول ت�صل �إىل مئة �سنة،
و أ�حيان ًا آ�الف ال�سنني ،ك�ساد�س فلوريد الكربيت واملركبات الكربونية
الفلورية امل�شبعة .وال ينحل تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف
اجلوي بفرتة زمنية يف حال توقفت ا إلنبعاثات .ويتطلب زوال ثاين
أ�ك�سيد الكربون املنبعث يف الغالف اجلوي جداول زمنية متعددة ،كما أ�نه
قد يحافظ على بقائه آلالف ال�سنني ،ما ي�ؤدي �إىل �إلتزام ا إلنبعاثات بتغيرّ
املناخ على أالمد الطويل� .إن �ص ّد املحيط عملية طويلة أالمد وبطيئة،
يت�ضمن الت أ�ثري التفاعلي لروا�سب كربونات الكال�سيوم ،وت�ستغرق من
� 30،000إىل � 35،000سنة كي يتو�صل تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي �إىل التوازن .ومع �إ�ستخدام مك ّونات مقرونة من
دورة الكربون ،تُظهر مناذج نظام أالر�ض املتو�سطة التعقيد أ�ن التغيرّ
املناخي امللتزم الناجت عن �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املا�ضية ،بقي
قائم ًا ألكرث من � 1000سنة ،ومل تعد درجات احلرارة وم�ستوى �سطح
البحر �إىل القيم التي كانت عليها يف فرتة ما قبل الت�صنيع ،حتى بعد
�إنق�ضاء هذه الفرتات الزمنية الطويلة .وميكن احل�صول على النطاقات
الزمنية الطويلة لتغيرّ املناخ امللتزم من خالل و�صف �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون الب�رشية املن� أش� التي تلت خطوة فرتة ا إل�ستقرار عند
 750جزء ًا باملليون ،با إل�ضافة �إىل تثبيت ا إلنبعاثات ع�شوائي ًا عند ال�صفر
يف العام  .2100يف هذا الو�ضع ا إلختباري ،يتطلب تركيز ثاين أ�ك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي من قرن �إىل  4قرون يف خمتلف النماذج،
كي ينتقل امل�ستوى من حده أالق�صى (تراوح بني  650و 750جزء ًا
باملليون) �إىل ما دون م�ستوى تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف فرتة ما
قبل الت�صنيع ب�ضعفني (حوايل  560جزء ًا باملليون) ،نظر ًا �إىل �إنتقال
م�ستمر ولكن بطيء للكربون من الغالف اجلوي واخلزانات أالر�ضية
�إىل املحيط (انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم }10.7 -7،3{ .)31
�إن الرتكيز امل�ستقبلي لعدد من غازات الدفيئة غري ثاين أ�ك�سيد
الكربون و�سالئفها قد يكون مقروناً بتغيرّ املناخ يف امل�ستقبل.
وي�شري عدم الفهم الكايف أل�سباب التقلبات احلديثة التي طر أ�ت على
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ن�سبة منو امليثان �إىل حاالت �شا�سعة من عدم اليقني يف ا إل�سقاطات
املرجح أ�ن يزيد
امل�ستقبلية اخلا�صة بهذا الغاز بالتحديد .ومن
ّ
مناخ أ�كرث �إحرتار ًا ورطوبة،
امليثان املنبعث من أالرا�ضي الرطبة� ،ضمن ٍ
و أ�ن ينخف�ض �ضمن مناخ أ�كرث �إحرتار ًا وجفاف ًا .وت�شري املالحظات
أ�ي�ض ًا �إىل �إزدياد امليثان املنبعث من أ�را�ضي اخلث ال�شمالية التي تعي�ش
تربتها ال�صقيعية ذوبان ًا يف الوقت الراهن ،على الرغم من أ�ن حجم هذا
أالثر الكبري مل يحدد بعد .وقد ت�ؤثر تغيرّ ات درجة احلرارة والرطوبة
وال�سحب على ا إلنبعاثات البيولوجية املن� أش� ل�سالئف أالوزون ،مثل
املركبات الع�ضوية املتطايرة .كما يتوقع أ�ن ي�ؤثر تغيرّ املناخ على
أالوزون الرتوبو�سفريي عرب تغيرّ ات تطر أ� على الكيمياء والنقل .وقد
ي�ؤدي تغيرّ املناخ �إىل تغيرّ ات جلهة الهيدروجني أ
والك�سيجني ،عرب
تغيرّ ات يف الرطوبة ،وقد يحدث تق ّلب ًا على م�ستوى تركيز أالوزون
يف ال�سرتاتو�سفري وبالتايل على م�ستوى ا إل�شعاع فوق البنف�سجي يف
الرتوبو�سفري {}4.7 ،7.4
من املتوقع أ�ن ي�ؤثر تغيرّ املناخ على ا إلنبعاثات امل�ستقبلية
للعديد من أ
الهباء اجلوية و�سالئفها .وت�شري التقديرات حول
التغيرّ ات امل�ستقبلية جلهة �إنبعاثات الغبار يف �إطار �سيناريوهات متعددة
حول املناخ و�إ�ستخدام أالرا�ضي� ،إىل أ�ن آ�ثار تغيرّ املناخ يف ال�سيطرة على
�إنبعاثات الغبار امل�ستقبلية تفوق آ�ثار تغيرّ ه يف �إ�ستخدام أالرا�ضي أ�همي ًة.
علمي أالر�صاد اجلوية واملناخ
وت�شري نتائج �إحدى الدرا�سات �إىل أ�ن ّ
ي�ؤثران على ا إلنبعاثات ا آل�سيوية امل�ستقبلية للغبار وعوا�صف الغبار،
الت�صحر .ومن املعروف عن ا إلنبعاثات احليوية
مما ي�ؤثران على
ّ
أ�كرث ّ
املن� أش� للمر ّكبات الع�ضوية املتطايرة ،وهي م�صدر هام أللهباء الع�ضوية
الثانوية ،أ�نها ح�سا�سة للغاية لدرجات احلرارة (وتزداد معها) .لكن،
ترتاجع مردودات أالهباء اجلوية مع درجات احلرارة ،وتبقى آ�ثار
أالمطار املتغيرّ ة والتكييف الفيزيولوجي غري أ�كيدة .وبالتايل ،قد يكون
تغيرّ توليد الهباء الع�ضوي الثانوي احليوي املن� أش� يف �إطار مناخ أ�كرث
�إحرتار ًا ،أ�دنى بكثري من �إ�ستجابة �إنبعاثات الكربون الع�ضوي املتطاير
احليوي املن� أش� .وقد ي�ؤثر تغيرّ املناخ على تق ّلبات كربيتيد ثنائي املثيل
(وهو من �سالئف بع�ض أالهباء الكربيتية) أ
والهباء امللحية البحرية من
املحيط ،غري أ�ن ت أ�ثري ذلك على درجات احلرارة أ
والمطار يبقى غري م�ؤكد
لطالق}7.5{ .
على ا إ
وبينما بقي أ
الثر ا إلحرتاري لثاين أ�ك�سيد الكربون �إلتزاماً على
مدى قرون عدة ،أُ�زيلت أ
الهباء اجلوية من الغالف اجلوي يف ظرف
أ�يام ،وبالتايل� ،سرعان ما تغيرّ الت أ�ثري ا إل�شعاعي ال�سلبي الناجت
عن أ
الهباء اجلوية� ،إ�ستجابة ألي تغيرّ ات تطر أ� على �إنبعاثات

ّ
امللخ�ص الفني

تنب�ؤات التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إالنبعاثات
حول �إحرتار ال�سطح الن�سبي

ﺇﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٤
٠٫٣

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ١
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃ١ﺏ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺏ١
ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

٠٫٢
٠٫١
٠٫٠

٠٫١-

١٩٠٠

١٧
٢١
٢١
١٦

٢٣
٢٠٠٠

١٧
١٦
٢١٠٠
ﺍﻟﻌﺎﻡ

١٢
١٠
٢٢٠٠

٢٣٠٠

(مقارنة مع الفرتة املرتاوحة بني العامني  1980و )1999بح�سب �سيناريوهات التقرير اخلا�ص أ� 1
الر�سم  :32معدّالت �إحرتار ال�سطح املتعدد النماذج
ً
أ(�حمر) أو�  1ب أ(�خ�رض) وب  1أ(�زرق) ،التي تظهر كتتمة ملحاكاة القرن الع�رشين .وي�ستمر ال�سيناريوهان أالخريان بعد �إنتهاء العام  2100مع �إ�ستقرار أ
الت�ثري
امللخ�ص التنفيذي يف ا إلطار  .)9كما تبدو جتربة �إ�ضافية حيث حافظ أ
الت�ثري على م�ستوى العام ( 2000الربتقايل)ُ .أ�زيلت
(تغي املناخ امللتزم كما حدده ّ
رّ
امليول اخلطية اخلا�صة باملعلومات املنا�سبة حول املراقبة من هذه اجلداول الزمنية .وت�شري اخلطوط �إىل املعدّالت املتعددة النماذج ،فيما ترمز امل�ساحات
امللونة �إىل املعيار  1 ±من نطاق ا إلنحراف .لي�س حلاالت التقاطع بني الفرتات املختلفة أ�ي معنى فيزيائي ،وهي ناجتة عن �إعتماد عدد من النماذج
ّ
ل�سيناريو معينّ  ،ما يختلف بني الفرتات وال�سيناريوهات أ
(الرقام مذكورة يف الر�سم ) .ولل�سبب ذاته ،ال ينبغي تف�سري حالة عدم اليقني بني ال�سيناريوهات
�إ�ستناداً �إىل هذه الر�سم (ملزيد من املعلومات حول التقديرات املرتبطة بال�شكوك ،راجع الفقرة { .)10.5الر�سم }10.4

أ
املرجح جداً أ�ن تعك�س
الهباء اجلوية أ�و �سالئفها .ونظر ًا �إىل أ�نه من ّ
أ
الهباء الكربيتية ت أ�ثري ًا �إ�شعاعياً �سلبياً حيوياً يف الوقت الراهن،
ف�إن �صايف الت أ�ثري امل�ستقبلي ميتاز بح�سا�سية كبرية على تغيرّ ات
�إنبعاثات الكربيت .وت�شري �إحدى الدرا�سات �إىل أ�ن ا إلزالة املحتملة
ملجمل العبء احلايل الذي ت�شكله جزئيات أ
الهباء الكربيتية
الب�شرية املن� أش� من الغالف اجلوي ،قد تو ّلد �إرتفاعاً �سريعاً يف
درجات احلرارة الن�سبية يف العامل ،قد ي�صل �إىل  0,8درجة مئوية
املرجح أ�ن ت�ؤثر التغيرّ ات يف أالهباء
يف غ�ضون عقد أ�و عقدين .ومن ّ
اجلوية على ت�ساقط أالمطار .وبالتايل ،ف�إن أ�ثر ا إل�سرتاتيجيات البيئيية
ا آليلة �إىل تلطيف التغيرّ ات املناخية ي�ستوجب أالخذ ب�إعتبار التغيرّ ات يف
�إنبعاثات غازات الدفيئة أ
والهباء اجلوية .وقد تنتج تغيرّ ات �إنبعاثات
أالهباء اجلوية عن تدابري مطبقة لتح�سني نوعية الهواء ،ما قد ي�ؤثر على
لطار }10.7 - 7.6 - 7.4
تغيرّ املناخ{ .ا إ
قد يعدل تغيرّ املناخ عدد ًا من العمليات الكيميائية والفيزيائية
املرجح أ�ن يختلف �صايف
التي ي�سيطر على جودة الهواء ،ومن
ّ

آ
الثار بني منطقة و أ�خرى .وميكن أ�ن ي�ؤثر تغيرّ املناخ على
جودة الهواء من خالل تعديل ن�سب توزيع امللوثات ون�سبة �إزالة
الهباء اجلوية أ
أ
والنواع القابلة للحل من الغالف اجلوي ،والبيئة
الكيميائية العامة جليل امللوثات ،با إل�ضافة �إىل البيئة الكيميائية
العامة للجيل امللوث وقوة ا إلنبعاثات من املحيط احليوي
واحلرائق والغبار .كما ُيتوقع أ�ن ي�ساهم تغيرّ املناخ يف تخفي�ض
أالوزون الطبيعي يف العامل .وب�شكل عام ،حتيط ن�سبة عالية من عدم
لطار }7.4
اليقني ب�صايف أ�ثر تغيرّ املناخ على نوعية الهواء{ .ا إ

.5،5

تداعيات العمليات املناخية ونطاقاتها
الزمنية بالن�سبة �إىل التنب�ؤات الطويلة املدى

يتوقع أ�ن ترتاوح ا إللتزامات حيال تغيرّ املناخ ،بعد �إ�ستقرار
الت أ�ثري ا إل�شعاعي ما بني  0.5و 6،0درجة مئوية ،يف القرن التايل
ملعظمها .وي�ساوي املع ّدل املتعدد النماذج ،عند ا�ستقرار تركيز غازات
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ّ
امللخ�ص الفني

الدفيئة أ
والهباء اجلوية بح�سب أ�رقام العام  2000بعد حماكاة مناخ
القرن الع�رشين ،وعند م�ضي فرتة �إ�ضافية تت أ�لف من � 100سنة ،حوايل
 0.6درجة مئوية من ا إلحرتار (بالن�سبة �إىل  )1999 -1980يف العام
( 2100انظر امللخّ �ص الفني ،الر�سم  .)32و�إذا كان ال�سيناريوهان
ب  1و أ� 1ب ي�ش ّكالن �سمة �إنبعاثات القرن احلادي والع�رشين ،يليهما
ا إل�ستقرار على هذه امل�ستويات ،ف�إن ا إلحرتار ا إل�ضايف يبقى هو نف�سه
بعد ا إل�ستقرار ،حوايل  0.5درجة مئوية ،يف القرن التايل على أالرجح.
{}10.7 -10.3
�إن حجم الت أ�ثري التفاعلي ا إليجابي بني تغيرّ املناخ ودورة
الكربون غري م�ؤكد .ما ي�ؤدي �إىل �شكوك يف م�سار �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون ال�ضرورية لتحقيق م�ستوى �إ�ستقرار معينّ جلهة
تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف اجلو .و�إ�ستناد ًا �إىل التفهم الراهن
للت أ�ثري التفاعلي لدورة الكربون – املناخ ،ت�شري درا�سات النماذج �إىل
أ�ن ا إلنبعاثات املرتاكمة يف القرن احلادي والع�رشين ،والهادفة �إىل
تثبيت ثاين أ�ك�سيد الكربون على م�ستوى  450جزء ًا باملليون ،قد تتقل�ص
وتنتقل من مع ّدل منوذج يرتاوح بني  670تقريب ًا [ ]710 - 630جيغا
طن من الكربون و ]600 -375[ 490جيغا طن من الكربون .وعلى
النحو ذاته ،ميكن تقلي�ص ا إلنبعاثات املرتاكمة عرب هذا الت أ�ثري التفاعلي
من مع ّدل منوذج يرتاوح بني  ]1490 - 1340[ 1415جيغا طن من
الكربون و ]1250 - 980[ 1100جيغا طن من الكربون- 7,3{ .
}10,4
يف حال كان الت أ�ثري ا إل�شعاعي �سي�ستقر يف العام  2100على
م�ستوى تركيز ال�سيناريو أ�  1ب ،ف�إن ا إلمتداد احلراري وحده قد
ي�ؤدي �إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر � 0،3إىل  0،8مرت ًا بحلول
العام ( 2300ن�سب ًة �إىل الفرتة املمتدة ما بني العامني 1980
قرون من الزمن ،نظر ًا
و ،)1999وقد ي�ستمر بالرتاجع على مدى ٍ
�إىل العمليات البطيئة التي تخلط احلرارة داخل عمق املحيطات.
{}10,7
من املتوقع أ�ن ي�ستمر الغالف اجلليدي يف غرينالند بالتق ّل�ص،
م�ساهماً يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر بعد العام  .2100ومن أ�جل
تثبيت م�ستوى الرتكيز الوارد يف ال�سيناريو أ�  1ب للعام  ،2100من
املتوقع أ�ن ترتاوح ن�سبة ا إلرتفاع بني  0,03و 0,21مرت ًا يف كل قرنٍ ،
ب�سبب ا إلمتداد احلراري .و�إذا ّمت احلفاظ على مع ّدل �إحرتار عاملي
يرتواح بني  1,9درجة مئوية و 4,6درجة مئوية ن�سب ًة �إىل درجات
احلرارة اخلا�صة بفرتة ما قبل الت�صنيع على مدى آ�الف ال�سنني ،ف�إن
الغالف اجلليدي يف غرينالند قد يزول ب�شك ٍل كلي ،ب�إ�ستثناء بقايا أالنهر
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اجلليدية املوجودة يف اجلبال .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح
البحر بحوايل  7أ�متار ،وهو أ�م ٌر �سي�ستحيل الرجوع عنه� .إن درجات
احلرارة هذه ت�شبه تلك التي ذُكرت يف ما يتعلق بالفرتة اجلليدية البينية
أالخرية ،أ�ي منذ  125000أ�لف �سنة ،حيث ت�شري املعلومات حول مناخ
ع�رص ما قبل التاريخ �إىل تق ّل�ص ا إلمتداد اجلليدي القطبي و�إىل �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر من � 4إىل  6أ�متار}10,7 ،6,4{ .
قد تزيد العمليات الدينامية غري املدرجة يف النماذج احلالية
�إمنا املذكورة يف املالحظات احلديثة ،من ه�شا�شة الغالف اجلليدي
أ�مام ا إلحرتار ،ما ي�ضاغف خطر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف
امل�ستقبل� .إن فهم هذه العمليات حمدو ٌد وما من تقديرات م�شرتكة حول
حجمها}10.7 ،4.6{ .
تنبئ درا�سات النموذج العاملية احلالية ب أ�ن الغالف اجلليدي
يف أ�نتاركتيكا �سيبقى بارد ًا لدرجة متنع �إنت�شار الثلوج الذائبة
على ال�سطح ،و�سيزداد حجماً ب�سبب تزايد ت�ساقط الثلوج .لكن،
قد يخ�سر اجلليد من حجمه ال�صايف يف حال �سيطر ت�صريف اجلليد
الدينامي على توازن حجم الغالف اجلليدي {}10.7
وبينما ال ينطبق أ�ي منوذج على هذا التقييم ،ما ينبئ
بتوقف مفاجئ للدوران التقلبي اجلنوبي (خالل القرن احلادي
والع�شرين) ،ت�صف بع�ض النماذج املنخف�ضة التعقيد توقف
الدوران التقلبي اجلنوبي ك�إ�ستجابة ممكنة على املدى الطويل يف
وجه ا إلحرتار القوي .لكن ،ال ميكن الت أ�كد من أ�رجحية هذه احلادثة.
كما أ�ن احلاالت القليلة املتوفرة ملحاكاة مناذج خمتلفة التعقيد تنبئ
املرجح أ�ن ي�شهد الدوران التقلبي اجلنوبي
بتباط� ؤ مئوي النطاق .ومن ّ
�إنتعا�ش ًا �إذا ما ا�ستقر الت أ�ثري ا إل�شعاعي� ،إال أ�ن امل�س أ�لة �ست�ستغرق
قرون ًا .وقد �ساعدت الدرا�سات املنتظمة ملقارنة النماذج على و�ضع بع�ض
العمليات احليوية امل�س�ؤولة عن التفاوت بني النماذج يف �إطار �إ�ستجابة
املحيط لتغيرّ املناخ (خا�صة �إمت�صا�ص حرارة املحيط) ،8.7{ .أال�سئلة
}10.3 ،10.2

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6إالكت�شافات الكربى
ّ
و�أهم ال�شكوك
ّ
امللخ�ص الفني  :6.1تغيرّ يف العوامل الب�شرية والطبيعية الدافعة اخلا�صة باملناخ

ا إلكت�شافات الكربى:

يتعدى الرتكيز احلايل لثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان يف الغالف اجلوي
وما يرفقهما من ت أ�ثري �إ�شعاعي �إيجابي الرتكيز الذي ُح ّدد تبع ًا ملقايي�س
القلن�سوات اجلليدية املوجودة يف الـ � 650000سنة املا�ضية}6.4{ .
�ش ّكل �إ�ستخدام الوقود أالحفوري والزراعة و�إ�ستخدام أالرا�ضي
أال�سباب أال�سا�سية وراء �إرتفاع ن�سبة غازات الدفيئة يف الـ� 250سنة
املا�ضية}7.4 ، 7.3 ،2.3{ .
�إزدادت �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ال�سنوية نتيجة �إحرتاق الوقود
أالحفوري و�إنتاج أال�سمنت و�إ�شتعال الغازات ،لتنتقل من مع ّدل ± 6.4
 0.4جيغا طن من الكربون �سنوي ًا يف الت�سعينيات �إىل  0.3 ± 7.2جيغا
طن من الكربون �سنوي ًا للفرتة املمتدة ما بني العامني  2000و.2005
{}7.3
�إن الن�سبة امل�ستدامة إلزدياد الت أ�ثري ا إل�شعاعي من ثاين أ�ك�سيد الكربون
وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز يف أالربعني �سنة املا�ضية تتعدى كافة الن�سب
املمكنة ،أ�و على أالقل تلك التي كانت �سائدة يف أاللفيتني االخريتني.
{}6.4

�إن العمليات الطبيعية إلمت�صا�ص املحيطات واملحيط احليوي أالر�ضي
لثاين أ�ك�سيد الكربون يزيل � 50إىل  %60من ا إلنبعاثات الب�رشية املن� أش�
(مث ًال� ،إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون أالحفوري وتدفق تغيرّ �إ�ستخدام
أالرا�ضي) .كما أ�ن �إمت�صا�ص املحيطات و�إمت�صا�ص املحيط احليوي
أالر�ضي يت�شابهان يف احلجم خالل العقود أالخرية ،على الرغم من أ�ن
املحيط احليوي أ
الر�ضي ميلك قدرة أ�كرب على التغيرّ }7.3{ .
يعترب من �شبه م�ؤكد أ�ن أ�هباء ب�رشية املن� أش� تو ّلد ت أ�ثري ًا �إ�شعاعي ًا �سلبي ًا
�صافي ًا ( أ�ثر التربيد) يتميز بحج ٍم أ�كرب يف القطب ال�شمايل مقارن ًة مع
القطب اجلنوبي}9.2 ،2.9{ .
نظر ًا �إىل التقديرات اجلديدة حول الت أ�ثري الب�رشي املن� أش� الناجت عن تغيرّ
والهباء اجلوية و�سطح أ
يف غازات الدفيئة أ
املرجح أ�ن
الر�ض ،من فائق ّ
تكون ن�شاطات ا إلن�سان هي التي أ� ّدت �إىل ت أ�ثري �صايف ا إلحرتار الفعلي
على املناخ منذ العام .1750

{}2.9

�إن م�ساهمات ا إل�شعاع ال�شم�سي يف املع ّدل العاملي للت أ�ثري ا إل�شعاعي أ�قل
من م�ساهمة �إرتفاع غازات الدفيئة خالل الفرتة ال�صناعية}2.7 ،2.5{ .

�شكوك أ��سا�سية:
ال�سل�سلة الكاملة من العمليات التي ت�ؤدي �إىل تعديل أالهباء اجلوية
خل�صائ�ص ال�سحب ،لي�ست مفهومة جيد ًا ،با إل�ضافة �إىل أ�ن أ�حجام ا آلثار
ا إل�شعاعية غري املبا�رشة ذات ال�صلة لي�ست حمددة كما ينبغي،2.4{ .
}7.5

أ��سباب التغيرّ ات احلديثة التي طر أ�ت على ن�سبة منو امليثان يف الغالف
اجلوي غري مفهومة مبا فيه الكفاية}7.4{ .
أ�دوار العوامل املختلفة التي ت�ساهم يف زيادة تركيز أالوزون يف
مف�صلة كما يجب}2.3{ .
الرتوبو�سفري منذ فرتة ما قبل الت�صنيع غري ّ

و أ��سباب الت أ�ثري ا إل�شعاعي الناجت عن تغيرّ ات بخار املاء يف ال�سرتاتو�سفري
لي�ست معددة كما يجب}2.3{ .

خ�صائ�ص �سطح أالر�ض والتفاعالت بني أالر�ض واملحيط اجلوي التي
ل�شعاعي غري معدودة كما يجب}2.5{ .
ت�ؤدي �إىل الت أ�ثري ا إ

والتوزيع اجلغرايف والتطور الزمني للت أ�ثري ا إل�شعاعي الناجت عن تغيرّ
أالهباء اجلوية خالل القرن الع�رشين لي�سا حمد َدين مبا فيه الكفاية.
{}2.4

معرفة م�ساهمة التغيرّ ات ال�شم�سية املا�ضية يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي على مر
الع�صور ال ت�ستند �إىل مقايي�س مبا�رشة وترتبط �إرتباط ًا وثيق ًا بالتفهم
الفيزيائي}2.7{ .
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ّ
امللخ�ص الفني

ّ
امللخ�ص الفني  :6.2مراقبة التغيرّ ات املناخية
امللخ�ص الفني  :6.2.1الغالف اجلوي وال�سطح
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
ال تزال درجات احلرارة ال�سطحية الن�سبية يف العامل ترتفع .وخالل
الـ� 12سنة املا�ضية ،م ّرت � 11سنة حتتل  11مرتبة من بني أ�كرث ال�سنوات
�إحرتار ًا منذ العام }3.2{ .1850
ارتفعت ن�سبة ا إلحرتار ال�سطحي يف منت�صف ال�سبعينيات ،كما و�صلت
ن�سبة �إحرتار �سطح أالر�ض يف العامل �إىل حوايل �ضعفي ن�سبة �إحرتار
�سطح املحيط منذ ذلك احلني}3.2{ .
يتما�شى تغيرّ درجات احلرارة ال�سطحية يف املوا�سم املتطرفة مع �إحرتار
املناخ}3.8{ .
حت�سنت التقديرات اخلا�صة مبيول درجات احلرارة يف املنطقة املتو�سطة

واملنطقة املتدن ّية من الرتوبو�سفري .أ� ّما درجات احلرارة يف املنطقة
ال�سفلى من الرتوبو�سفري فقد عرفت �إحرتار ًا ب�سيط ًا يفوق ا إلحرتار
احلا�صل على م�ستوى ال�سطح بني العامني }3.4{ .2005 – 1958
لوحظت ميول طويلة أالمد بني العامني  1900و ،2005يف ما يتعلق
بكمية أ
المطار يف عد ٍد من املناطق الوا�سعة}3.3{ .
عرف عدد من ظواهر أالمطار الغزيرة تزايد ًا.

{}3.8

بات اجلفاف أ�كرث �إنت�شار ًا منذ ال�سبعينيات وخا�ص ًة يف املناطق ا إل�ستوائية
ل�ستوائية}3.3{ .
و�شبه ا إ
�إرتفع البخار املائي الرتوبو�سفريي ،على أ
القل منذ الثمانينيات}3.4{ .

ال�شكوك أال�سا�سية:
�سجلاّ ت امل�سبار الال�سلكي لي�ست كاملة من الناحية املكانية ،بقدر
�سجلاّ ت امل�ساحة .وت�شري الوقائع �إىل أ�ن عدد ًا من �سجلاّ ت امل�سبار
الال�سلكي لي�س مو�ضع ثقة ،ال�سيما يف املناطق ا إل�ستوائية .ويبدو أ�ن
كافة �سجلاّ ت ميول درجات احلرارة يف الرتوبو�سفري ال تزال حتتوي
على أ�خطاء قدمية}3.4{ .
ويف حني تبدو التغيرّ ات اخلا�صة بالدوران اجلوي الوا�سع النطاق
وا�ضحة ،مل تتح�سن جودة التحاليل قبل العام  ،1979ما ي�ص ّعب حتليل
مفهومي التغيرّ والتقلبية ،ويجعل التمييز بينهما مهم ًة بعيدة كل البعد
عن ال�سهولة}3.6 ،3.5{ .
تختلف املراقبة (ال�سطحية وعرب أالقمار ال�صناعية) لتغيرّ ال�سحب
الكلي واملتو�سط امل�ستوى فوق املحيط}3.4{ .
التغيرّ ات املتعددة العقود جلهة مع ّدل درجات احلرارة اليومي غري
وا�ضحة أل�سباب عدة ،منها حمدودية املالحظات حول التغيرّ املرتبط
بالتغييم أ
والهباء اجلوية}3.2{ .
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تبقى ال�صعوبات التي تعيق قيا�س أالمطار م�صد َر قلقٍ مينع حتديد ن�سبة
لقليمية}3.3{ .
أالمطار العاملية وا إ
غالب ًا ما تكون ال�سجلاّ ت حول رطوبة الرتبة وتدفق أالنهار حمدودة
للغاية ،ولي�ست متوفرة �سوى عن بع�ض املناطق فقط ،ما يعيق حتاليل
�شاملة حول تغيرّ اجلفاف}3.3{ .
حت ّد وفرة البيانات الناجتة عن املالحظات من أ�نواع الظواهر املتطرفة
التي ميكن حتليلها .وكلما ندرت الظاهرة ،كلما �صعب حتديد التغيرّ ات
الطويلة أ
المد ب�سبب ندرة احلاالت املعن ّية}3.8{ .
تعود املعلومات حول وترية أالعا�صري امل�صحوبة أ
بالمطار وق ّوتها �إىل
ما قبل عهد القمر ال�صناعي .وهناك أ��سئلة حول تف�سري �سجل أالقمار
ال�صناعية}3.8{ .
ال تكفي الدالئل لتحديد �إذا ما كانت ميول الرتناد  /ا إلع�صار القمعي
والربد والربق و أ�عا�صري الغبار ،موجودة على نطاقات م�ساحية
�صغرية}3.8{ .

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.2.2الثلوج واجلليد والرتبة ال�صقيعية
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
�إن كمية الثلوج املوجودة على الياب�سة تنخف�ض ب�شكل متوا�صل .فبدء ًا
من نهاية القرن التا�سع ع�رش� ،شهدت أالر�ض �إرتداد ًا وا�سع ًا أ
للنهر
اجلليدية املوجودة يف اجلبال .كما تزداد ن�سبة خ�سارة أالنهر اجلليدية
من حجمها}4.6 – 4.5{ .

عرفت �شبه جزيرة أ�نتاركتيكا و أ�مند�سني ذوبان ًا لرفوفهما اجلليدية بد أ�
يف الت�سعينيات .وقد �ساهمت أالنهر جليدية املوجودة هناك يف ت�رسيع
عملية �إنف�صال الرف اجلليدي «الر�سن ب» و�إكمالها يف العام .2002
{}4.6

�إنخف�ض �إمتداد الغطاء اجلليدي املوجود يف القطب ال�شمايل .وتراجع
عمر أالنهار والبحريات اجلليدية املو�سمي خالل الـ� 150سنة املا�ضية.
{}4.3 – 4.2

�إزدادت درجة احلرارة يف الطبقة العليا من الرتبة ال�صقيعية يف املنطقة
القطبية ال�شمالية بثالث درجات ،منذ الثمانينيات .وتراجع احلد أالق�صى
من ال�صقيع املو�سمي على أالر�ض بحوايل  %7يف القطب ال�شمايل منذ
العام  .1900كما �إنخف�ض احلد أالق�صى من عمقه بحوايل  0.3مرت ًا يف
أ�ورا�سيا منذ منت�صف القرن الع�رشين}4.7{ .

منذ العام  ،1978تراجع �إمتداد اجلليد البحري الن�سبي ال�سنوي يف
املحيط املتجمد ال�شمايل وتق ّل�ص احلد أالدنى من �إمتداد اجلليد ال�صيفي
يف املحيط املتجمد ال�شمايل}4.4{ .
ال�شكوك أال�سا�سية:
ما من بيانات ّمت جمعها من موقع الثلوج قبل العام  ،1960وال بيانات
موثوقة حول املياه الثلجية ،متوفرة يف عهد أ
القمار ال�صناعية}4.2{ .
ال تكفي البيانات املتوفرة للخروج ب أ�ية �إ�ستنتاجات حول امليول يف �سماكة
اجلليد البحري يف أ�نتاركتيكا}4.4{ .
ي أ�تي عدم اليقني يف التقديرات املتعلقة ب�إزدياد خ�سارة أالنهر جليدية
حلجمها ،من بيانات عاملية وحمدودة للجرد ،وروابط غري مكتملة
بني املنطقة واحلجم ،با إل�ضافة �إىل عدم توازن يف التغطية اجلغرافية.
{}4.5

حت ّد معايرة التغيرّ ات والتحقق منها عرب قيا�س ا إلرتفاع واجلاذبية
بال�سواتل من تقديرات التوازن الكتلي جلهة الرفوف وال�صفائح
اجلليدية ،خا�ص ًة يف أ�نتاركتيكا}4.6{ .
ت�ؤدي معرفة العمليات أال�سا�سية ودينامية الرفوف اجلليدية املحدودة
�إىل �شكوكٍ كبرية يف فهم عمليات الدفق اجلليدي و�إ�ستقرار الغالف
اجلليدي}4.6{ .
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ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.2.3املحيطات وم�ستوى �سطح البحر
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
�إرتفعت درجة حرارة املحيطات ( أ�و حرارة العمق) يف العامل منذ العام
}5.2{ .1955
لوحظت ميول �إقليمية متنا�سقة ووا�سعة النطاق جلهة امللوحة ،يف العقود
أالخرية ،مع حتول املياه �إىل عذبة يف املناطق �شبه القطبية ،با إل�ضافة �إىل
�إرتفاع ن�سبة امللوحة يف أ�عماق املناطق ا إل�ستوائية و�شبه ا إل�ستوائية.
وترتافق هذه امليول مع تغيرّ ات جلهة أالمطار و�إمكانية �إنتقال كم ّيات
كبرية يف املاء يف الغالف اجلوي من خطوط العر�ض املتدن ّية �إىل خطوط
العر�ض العليا ،ومن املحيط أ
الطل�سي �إىل املحيط الهادئ}5.2{ .
�شهد القرن الع�رشين �إرتفاع ًا عام ًا يف مع ّدل �سطح البحر .وهناك �شبه
ت أ�كيد أ�ن ن�سبة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر تزايدت بني منت�صف
القرن التا�سع ع�رش ومنت�صف القرن الع�رشين .وخالل العامني 1993
و ،2003كان �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر أ��رسع مما كان عليه خالل

العامني  1961و.2003

{}5.5

�ساهم �إمتداد املحيط احلراري وخ�سارة الكتل أ
والغطية اجلليدية جزء ًا
من حجمها بفاعلية يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر امللحوظ}5.5{ .
ترتبط ن�سبة �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر امللحوظة يف الفرتة املمتدة ما
بني العامني  1993و 2003بعدد امل�ساهمات امللحوظة لالمتداد احلراري
وفقدان أ
النهر جليدية ،يف ذلك}5,5{ .
مل تكن ن�سبة تغيرّ م�ستوى �سطح البحر يف العقود أالخرية موحدة من
الناحية اجلغرافية}5.5{ .
منذ العام  ،1750ونتيجة �إمت�صا�ص ثاين أ�ك�سيد الكربون الب�رشي
املن� أ
ش�� ،إزدادت ملوحة �سطح املحيط}7.3 ،5.4{ .

ال�شكوك أال�سا�سية:
�إن احلد يف التغيري املحيطي يفرت�ض أ�ن التقلبية العقدية يف التغيرّ ات التي
طر أ�ت على املحتوى احلراري وامللوحة وم�ستوى �سطح البحر لي�ست
مو ّثقة كما يجب}5.5 ،5.2{ .
�إن مراقبة امليول يف الدوران التقلبي اجلنوبي ال توحي كثري ًا بالثقة.
لطار }5.1
{ا إ
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يبدو أ�ن املع ّدل العاملي إلرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف الفرتة املمتدة
ما بني العامني  1961وُ ،2003يعزى أل�سباب خمتلفة منها ا إلرتداد
احلراري وذوبان اجلليد القا ّري}5.5{ .

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.2.4مناخ ع�رص ما قبل التاريخ
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
خالل الفرتة اجلليدية البينية أالخرية ،أ�ي منذ حوايل � 125000سنة ،من
مما هو عليه
املرجح أ�ن م�ستوى �سطح اجلليد كان أ�على بـ � 3إىل  6أ�متار ّ
ّ
اليوم ،وال�سبب أ
الول هو �إرتداد القطب اجلليدي}6.4{ .
املرجح جداً أ�ن عدد ًا من التغيرّ ات املناخية ال�رسيعة املا�ضية يت�صل
من ّ
بتغيرّ ات دوران املحيط أالطل�سي ويت أ�ثر باملناخ العام يف القطب ال�شمايل.
{}6.4
من امل�ستبعد جداً أ�ن تدخل أالر�ض يف فرتة جليدية جديدة متتد على
� 30000سنة على أ
القل}6.4{ .

عزز الت أ�ثري التفاعلي الكيميائي أالر�ضية أالحيائية والفيزيائية أالر�ضية
أ
الحيائية التغيرّ ات املناخية يف املا�ضي}6.4{ .
املرجح جداً أ�ن تتعدى
يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،كان من ّ
املع ّدالت احلرارية يف القطب ال�شمايل املع ّدالت التي كانت �سائدة على
مدى خم�سة عقود متتالية من القرون اخلم�سة املا�ضية ،وحتى يف فرتة
الـ� 1300سنة ال�سابقة}6.6{ .
ت�ؤكد �سجلاّ ت مناخ ع�رص ما قبل التاريخ أ�ن فرتات اجلفاف التي متتد
على عقو ٍد أ�و أ�كرث من الزمن كانت ت�ش ّكل منط ًا متكرر ًا من أ�مناط التاريخ
يف عدة مناطق ،خالل أ
اللفيتني املا�ضيتني}6.6{ .

ال�شكوك أال�سا�سية:
ال تزال ا آلليات املرتبطة ببدايات تغيرّ ات مناخ ع�رص ما قبل التاريخ

�إن التمييز بني أالحجام والتقلبية امللحوظة جلهة �إعادة تنظيم درجات
احلرارة يف القطب اجلنوبي ،كما عالقة تلك ا إلختالفات بخيار البيانات
غري املبا�رشة وطرق املعايرة ا إلح�صائية ،ال يزال يحتاج �إىل مزي ٍد من
احلل}6.6{ .

�إن درجة �إرتداد الغطاء اجلليدي يف املا�ضي ون�سب ذلك التغيرّ والعمليات
املعن ّية به هي أ�مور ال تزال غري وا�ضحة}6.4{ .
يحد النق�ص على م�ستوى ال�سجلاّ ت اخلا�صة مبناخ ع�رص ما قبل التاريخ
معرفة تقلبية املناخ على مدى أ�كرث من ال�سنوات املئة أالخرية يف القطب
ل�ستوائية }6.4{ .
اجلنوبي واملناطق ا إ

يحد النق�ص الذي تعاين منه ال�شبكات ال�شاملة للبيانات غري املبا�رشة
املرتبطة مبع ّدالت درجات احلرارة يف العقدين املا�ضيني ،من تفهم مدى
�إ�ستجابة تلك البيانات ل إلحرتار العاملي ال�رسيع وغريها من التغيرّ ات
البيئية}6.6{ .

ال�رسيعة وتطورها ،با إل�ضافة �إىل العتبات املناخية ،غري مفهومة كما
يجب .أالمر الذي يحد من الثقة يف قدرة النماذج املناخية على حماكاة
التغيرّ الواقعي ال�رسيع}6.4{ .

يعيد نق�ص ال�سجلاّ ت اخلا�صة مبناخ ع�رص ما قبل التاريخ معرفة تقلبية
املناخ يف القطب اجلنوبي واملناطق ا إل�ستوائية لفرتة تتعدى املئة �سنة.
{}6.6
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ّ
امللخ�ص الفني

ّ
امللخ�ص الفني  :6.3فهم تغيرّ املناخ وعزوه
ا إلكت�شافات الكربى:
املرجح جداً أ�ن يكون ت أ�ثري غاز الدفيئة قد �ساهم ب�شك ٍل كبري يف
من ّ
ا إلحرتار العاملي امللحوظ خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية .و ُيقال أ�ن
ت أ�ثريه وحده كان ليزيد من ا إلحرتار الراهن ،يف حال غياب أ�ثر التربيد
املقابل ال�صادر عن أالهباء اجلوية والت أ�ثريات أ
الخرى}9.4{ .
من فائق ا إل�ستبعاد (دون  )%5أ�ن ُيف�سرّ النمط العاملي ل إلحرتار خالل
الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،من دون ذكر الت أ�ثريات اخلارجية.
ومن امل�ستبعد جد ًا أ�ن ُيعزى ال�سبب يف هذه احلالة �إىل أ��سباب طبيعية
خارجية فقط .فا إلحرتار ح�صل على م�ستوى املحيط والغالف اجلوي
مع ًا ،عندما كان ميكن لعوامل الت أ�ثري الطبيعية اخلارجية أ�ن حتدث بع�ض
التربيد}9.7 ،9.4{ .

املرجح أ�ن يكون الت أ�ثري الب�رشي املن� أش� قد �ساهم يف ا إلحرتار العام
من ّ
امللحوظ يف مئات أالمتار العليا من املحيط ،خالل الن�صف الثاين من
املرجح جداً أ�ن يكون الت أ�ثري الب�رشي املن� أش�،
القرن الع�رشين .ومن ّ
الذي ي�ؤدي �إىل ا إلمتداد احلراري الناجت عن �إحرتار املحيط وخ�سارة
أالنهر جليدية من حجمها ،قد �ساهم يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر
خالل الن�صف الثاين من القرن الع�رشين}9.5{ .
املرجح جداً أ�ن ُيعزى اجلزء أالكرب من التقلبية العقدية البينية
ومن ّ
لدرجات احلرارة التي أُ�عيد توليدها يف القطب اجلنوبي ،وذلك خالل
العقود ال�سبعة املا�ضية� ،إىل الت أ�ثري اخلارجي الطبيعي (الثوران الربكاين
والتقلبية ال�شم�سية)}9.3{ .

ال�شكوك أال�سا�سية:
يف الوقت الراهن ،تعيق بع�ض ال�شكوك حول الت أ�ثري ا إل�شعاعي ،وحول
الت أ�ثري التفاعلي واملالحظات ،الثقة بعزو بع�ض ظواهر تغيرّ املناخ
للت أ�ثريات الب�رشية املن� أ
ش�}9.5 ،9.4{ .

ال يزال عدم �إكتمال البيانات العاملية اخلا�صة بتحليل الظواهر املتطرفة
وعدم اليقني بالنماذج ،يعيق املناطق وبع�ض درا�سات الك�شف عن
الظواهر املتطرفة التي ميكن تطويرها}9.5 ،9.4{ .

العزو على نطاقات أ��صغر من القارات ونطاقات زمنية ال تتعدى
اخلم�سني �سنة حت ّده تقلبية مناخية أ��شمل على نطاقات أ��ضيق ،و�شكوك
حول التفا�صيل ال�صغرية النطاق املتعلقة بالت أ�ثري اخلارجي وا إل�ستجابة
التي خ�ضعت ملحاكاة النماذج ،با إل�ضافة �إىل �شكوك حول حماكاة
التقلبية الداخلية على نطاقات �صغرى ،حتى يف ما يتعلق ب أ�مناط التقلبية.
{}9.4

حت�سن م�ستوى الفهم ،حتد حاالت عدم اليقني جلهة تقلبية
على الرغم من ّ
املناخ الداخلية اخلا�ضعة ملحاكاة النماذج ،بع�ض النواحي من درا�سات
العزو .مث ًال ،هناك تناق�ضات وا�ضحة بني التقديرات اخلا�صة بتقلبية
املحتوى احلراري للمحيطات بني النماذج واملالحظات}9.5 ،5.2{ .

من غري امل�ؤكد أ�ن تُفهم التغيرّ ات الناجتة عن �إ�ستعجال التغيرّ ات املناخية
على م�ستوى أالمطار وال�ضغط ال�سطحي ،بقدر ما هي مفهومة على
م�ستوى درجات احلرارة}9.5{ .
يحد غياب درا�سات العزو والك�شف الر�سمية حول ظواهر مع ّينة (مث ًال:
بع�ض أ�نواع الظواهر املتطرفة) ،أ�و ندرتها� ،إمكانيات ا إلعالن عن
العزو}9.5{ .
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على �صعيد امليزانية للفرتة املمتدة ما بني العامني  1961و ،2003ت�ش ّكل
ندرة الدرا�سات الهادفة �إىل �إحت�ساب م�ساهمات الت أ�ثري الب�رشي املن� أش�
على �إرتفاع املحتوى احلراري للمحيطات ،أ�و ذوبان أالنهر جليدية يف
اجلزء املك�شوف من م�ستوى �سطح البحر ،أ�حد نقاط عدم اليقني يف حتديد
امل�ساهمات الب�رشية املن� أ
ش� يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر}9.5{ .

ّ
امللخ�ص الفني

ّ
امللخ�ص الفني  :6.4التنب�ؤات اخلا�صة بالتغيرّ ات امل�ستقبلية يف املناخ
امللخ�ص الفني  :6.4.1تقييم النموذج
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
ت�ستند مناذج املناخ �إىل مبادئ فيزيائية متينة و أ�ظهرت قدرتها على �إعادة
توليد أالمناط امللحوظة للتغيرّ ات املناخية احلديثة والقدمية .تقدم مناذج
الدوران العام للغالف اجلوي – املحيطات تقديرات كمية موثوقة حول
تغيرّ املناخ يف امل�ستقبل ،خا�ص ًة على النطاق القاري وما فوق .وتعطي
هذه التقديرات معلومات أ��صدق جلهة بع�ض املتغيرّ ات املناخية (مثل
درجات احلرارة) ،ومعلومات أ�قل �صدق ًا جلهة متغيرّ ات أ�خرى (مثل
أالمطار) { .أ
ال�سئلة }8.1

�إزدادت هذه النماذج م�صداقي ًة أل�سباب عدة ،هي:
• حت�سني حماكاة نواحي عديدة من املناخ احلايل ،مبا يف ذلك أ��ساليب
هامة من تقلبية املناخ وفرتات الربد واحلر املتطرفة.
• حت�سني حلول النموذج و أ��ساليب ا إلحت�ساب ،با إل�ضافة �إىل �إدراج
عمليات �إ�ضافية.
• �إختبارات ت�شخي�صية أ�كرث �شمولية ،مبا يف ذلك �إختبارات لقدرة
النموذج على التنب� ؤ بح�سب جداول زمنية تُعد أ
باليام كما بال�سنني
عندما تو�ضع بح�سب �رشوطٍ مدرو�سة.
مو�سعة ل�سلوك النموذج،
• تعزيز تدقيق النماذج وحتاليل ت�شخي�صية ّ
بت�سهيل من اجلهود املن�سقة دولي ًا بهدف جمع نتائج جتارب النماذج
املتطورة ون�رشها مبوجب �رشوطٍ م�شرتكة}8.4{ .

ال�شكوك أال�سا�سية:
ال تتمتع جمموعة من مناذج القيا�س التي تقارن بني املحاكاة واملراقبة،
والتي قد تُ�ستعمل لت�ضييق نطاق ا إل�سقاطات املناخية املمكنة ،بالقدر
الالزم من التطور}8.2{ .

بقيت امل�شاكل عالقة على �صعيد حماكاة بع�ض أ��ساليب التقلبية وال �سيما
تذبذب مادن – جوليان ،وا إلن�سداد اجلوي املتكرر أ
والمطار املتطرفة.
{}8.4

ال تزال معظم النماذج تواجه �صعوبات يف ال�سيطرة على �إنحراف املناخ،
وخا�ص ًة يف عمق املحيط .وقد يكون هذا ا إلنحراف مفيد ًا عند تقييم العديد
من املتغيرّ ات املحيطية}8.2{ .

تتكرر ا إلنحرافات ب�إنتظام يف معظم مناذج حماكاة املحيط اجلنوبي،
التي ترتبط بعدم اليقني جلهة �إ�ستجابة املناخ العابرة}8.3{ .

تختلف النماذج كلي ًا يف تقديرها لقوة خمتلف حاالت الت أ�ثري التفاعلي يف
النظام املناخي}8.6{ .

تبقى النماذج املناخية حمدودة ب�سبب اال�ستبانة املكانية الذي ميكن
حتقيقه مب�ساعدة املوارد احل�سابية احلالية ،وب�سبب احلاجة �إىل مزي ٍد
من املجموعات ال�شاملة وبح�سب احلاجة �إىل �إعتماد بع�ض العمليات
ل�ضافية}8.5 – 8.1{ .
اإ
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ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.4.2ح�سا�سية املناخ املتوازنة وح�سا�سية املناخ امل ؤ�قتة
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
املرجح أ�ن ح�سا�سية املناخ املتوازنة ترتاوح بني درجتي  4و5
من
ّ
مئوية ،وغالب ًا ما ت�ساوي  3درجات مئوية ،بح�سب قيود تتعلق باملراقبة
املرجح جداً أ�ن تكون هذه احل�سا�سية أ�دنى من 1.5
والنمذجة .ومن ّ
لطار }10.2
درجة مئوية – 9.6 ،8.6{ .ا إ
�إن تق ّيد �إ�ستجابة املناخ امل�ؤقتة أ�ف�ضل من تق ّيد ح�سا�سيته املتوازنة .فمن
املرجح جداً أ�ن تتعدى الدرجة الواحدة ومن امل�ستبعد جداً أ�ن تتعدى
ّ
الثالث درجات}10.5{ .
ال�شكوك أال�سا�سية:
ال تزال كيفية �إ�ستجابة ال�سحب للتغيرّ املناخي العاملي مو�ضع �شك كبري.
{}8.6
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�إن أ��صول توازن ح�سا�سية املناخ يف خمتلف النماذج مفهومة .ي�شكل
الت أ�ثري التفاعلي لل�سحب م�صدر ا إلختالفات أالول بني النماذج يف �إطار
لرتفاع}8.6{ .
ح�سا�سية املناخ املتوازنة ،خا�ص ًة مع ال�سحب املتدن ّية ا إ
تدعم دالئل جديدة حول املراقبة والنمذجة الت أ�ثري التفاعلي ملع ّدل بخار
املاء  -التفاوت احلراري امل�شرتك جلهة قوة �شبيهة بتلك التي ترد يف
مناذج الدوران العام للغالف اجلوي – املحيطات}8.6{ .

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.4.3التنب ؤ�ات العاملية
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
يف حال ثبت تركيز عوامل الت أ�ثري ا إل�شعاعي ،يبقى �إحتمال ح�صول
�إحرتار ملتزم وتغيرّ ات مناخية مرتبطة وارد ًا ،وذلك ب�سبب عامل الوقت
وما يليه من عمليات يف املحيط}10.7{ .
تت أ�ثر ا إل�سقاطات القريبة املدى حول ا إلحرتار ولو قلي ًال ب�سيناريو
ا إلفرتا�ضات املختلفة أ�و بنماذج احل�سا�سيات املختلفة ،وتلتقي مع
الظواهر امللحوظة خالل العقود املا�ضية .ويرتاوح ا إلحرتار الن�سبي
املتعدد النماذج بني  0.64و 0.69درجة مئوية بالن�سبة �إىل ثالثة من
�سيناريوهات ا إلنبعاثات التي ترد يف التقرير اخلا�ص ب�سيناريوهات
ا إلنبعاثات وهي :ب  1و أ�  1ب و أ�  .2وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن ا إلحرتار
الن�سبي املتعدد النماذج الذي احتُ�سب للفرتة املمتدة ما بني العامني 2011
–  ،2030يتنا�سب مع الفرتة املمتدة ما بني العامني  1980و1999
بالن�سبة �إىل كافة مناذج الدوران العام للغالف اجلوي – املحيطات.
ت�شري أالمناط اجلغرافية ل إلحرتار املتوقع �إىل ا إلرتفاع الكبري يف درجات
احلرارة على خطوط العر�ض القطبية وفوق أالر�ض ،مع �إحرتار أ�قل
فوق املحيطات اجلنوبية و�شمال أ
الطل�سي}10.3{ .
ت�شري التغيرّ ات يف أالمطار �إىل أ�مناط كربى وا�سعة النطاق :غالب ًا ما
تزداد أالمطار يف مناطق ا إل�ستوائية التي ي�صل فيها ت�ساقط املطار �إىل
أ�ق�صى درجاته ،فيما تنخف�ض ن�سبة أالمطار يف املنطقة �شبه ا إل�ستوائية
وتزداد يف املناطق القطبية نتيجة تعزيز الدورة الهيدرولوجية العاملية.
{}10.3
وبينما يزداد املناخ �إحرتار ًا ،ينخف�ض الغطاء الثلجي واملد اجلليدي يف
البحار .كما تخ�رس أالنهر جليدية والقلن�سوات اجلليدية من حجمها
م�ساهم ًة بالتايل يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر .وي�شهد القرن احلادي

والع�رشين تراجع ًا للمد اجلليدي يف البحار على م�ستوى املنطقة القطبية
ال�شمالية و أ�نتاركتيكا .وي�ساهم الت أ�ثري التفاعلي ا إليجابية و�إزدياد
ذوبان الثلج يف الطبقة العميقة من الرتبة اجلليدية يف ت�رسيع �إنخفا�ض
الغطاء اجلليدي}10.3{ .
�إ�ستناد ًا �إىل املحاكاة احلالية ،من املحتمل جد ًا أ�ن يتباط أ� الدوران التقلبي
اجلنوبي يف املحيط أالطل�سي بحلول العام  .2100لكن ،من امل�ستبعد جد ًا
أ�ن مير الدوران التقلبي اجلنوبي ب�إنتقال وا�سع و�رسيع خالل القرن
احلادي والع�رشين}10.3{ .
مع �إحرتار املناخ يف امل�ستقبل ،تتكرر موجات احلر ومتتد على فرتات
زمنية أ�كرث طو ًال .ومن املتوقع أ�ن ينخف�ض عدد أ�يام درجة التربيد يف
معظم أ�نحاء القطب ال�شمايل ومناطق خطوط العر�ض الو�سطى ،مع
تزايد �إطالة املوا�سم .ومتيل فرتات ال�صيف �إىل املرور بفرتات جفاف
يف املناطق �شبه القارية ،ما ينبئ بتزايد خطر ح�صول اجلفاف يف هذه
املناطق – 10.3{ .أ
ال�سئلة }10.1
وقد مييل ا إلحرتار امل�ستقبلي �إىل تقلي�ص قدرة املنظومة أالر�ض أ
(الر�ضية
والبحرية) على �إ�ستيعاب ثاين أ�ك�سيد الكربون الب�رشي املن� أش� .وبنتيجة
ذلك� ،ستبقى ح�صة كبرية ومتزايدة من ثاين أ�ك�سيد الكربون الب�رشي
املن� أش� يف الغالف اجلوي� ،ضمن مناخ متزايد ا إلحرتار .ويتطلب الت أ�ثري
التفاعلي �إخفا�ض ا إلنبعاثات املرتاكمة ،ما يتنا�سب مع تثبيت ثاين أ�ك�سيد
الكربون يف م�ستوى معينّ من الغالف اجلوي ،مقارن ًة مع فر�ضية عدم
وجود مثل هذا الت أ�ثري التفاعلي .وكلما ارتفع �سيناريو التثبيت ،يرتفع
التغيرّ املناخي والتقل�صات ال�رضورية}10.4 ،7.3{ .
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ّ
امللخ�ص الفني

ال�شكوك أال�سا�سية:
ال ميكن تقييم ترجيح ح�صول تغيرّ �رسيع ووا�سع يف الدوران التقلبي
العام بعد �إنتهاء القرن احلادي والع�رشين .وبالن�سبة �إىل �سيناريوهات
ا إلنبعاثات املتو�سطة واملنخف�ضة املرتافقة مع تثبيت غازات الدفيئة يف
الغالف اجلوي بعد العام  ،2100ي�ستعيد الدوران التقلبي اجلنوبي
ن�شاطه بعد فرتة من الرتاجع ،خالل قرنٍ واحد أ�و أ�كرث .وال ميكن
ا�ستبعاد ح�صول �إنخفا�ض دائم جلهة الدوران التقلبي العام� ،إذا كان
الت أ�ثري قوي ًا وطوي ً
ال مبا يكفي}10.7{ .
يف ما يتعلق بظواهر أالمطار املتطرفة ،تظهر تنب�ؤات النماذج نطاقات
أ�و�سع جلهة حجم أالمطار و أ�ماكن ت�ساقطها ،على عك�س التنب�ؤات
اخلا�صة بدرجات احلرارة}11.1 ،10.3{ .
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�إن حجم الت أ�ثري التفاعلي لدورة الكربون امل�ستقبلية ال تزال مقرونة
بتغيرّ ات يف التمثيل املكاين والزماين للظروف احلالية}10.3{ .
�إن متانة �إ�ستجابة أالعا�صري ا إل�ستوائية املذكورة يف النماذج لتغيرّ املناخ
ال يزال حمدود ًا بحل مناذج املناخ}10.3{ .
مازال حتديد حجم التغذيات امل�ستقبلية املرت ّدة لدورة الكربون حمدود ًا.
{}10.4 ،7.3
ال توجد معلومات كثرية حول التغيرّ ات على م�ستوى العمليات
أال�سا�سية التي تدير بع�ض التغيرّ ات املناخية ا إلقليمية والعاملية (مثل
النينيو والتذبذب ال�شمال أ�طل�سي واحلجب والت أ�ثري التفاعلي من �سطح
ل�ستوائي)}11.9 – 11.2{ .
أالر�ض وتوزيع ا إلع�صار ا إ

ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.4.4م�ستوى �سطح البحر
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
�سي�ستمر م�ستوى �سطح البحر با إلرتفاع خالل القرن احلادي والع�رشين
ب�سبب ا إلمتداد احلراري وخ�سارة الثلوج القارية من حجمها .مل يكن
�إرتفاع م�ستوى البحر موحد ًا من الناحية اجلغرافية يف املا�ضي ولن
يكون كذلك يف امل�ستقبل}10.6{ .

�سي�ستمر م�ستوى �سطح البحر با إلرتفاع نتيجة خ�سارة ال�صفائح
اجلليدية من حجمها ،وذلك على مدى مئات بل آ�الف ال�سنني ،حتى �إذا
ل�شعاعي}10.7{ .
ثبت الت أ�ثري ا إ

�سي�ستمر ا إلحرتار الناجت عن �إنبعاث غازات الدفيئة خالل القرن احلادي
والع�رشين بامل�ساهمة يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر على مدى قرونٍ
عديدة}10.7{ .
ال�شكوك أال�سا�سية:
حتى ا آلن ،ما من مناذج تطرح العمليات أال�سا�سية التي ميكن أ�ن ت�ساهم
يف التغيرّ ات الدينامية ال�رسيعة والوا�سعة النطاق يف أ�نتاركتيكا أ
والغطية
اجلليدية يف غرينالند ،ما قد يزيد من ت�رصيف اجلليد داخل املحيط.
{}10.6

�إن ح�سا�سية توازن حجم �سطح الغالف اجلليدي (الذوبان أ
والمطار)
للتغيرّ املناخي العاملي لي�ست مق ّيدة باملالحظات ،وتعرف �إنت�شار ًا وا�سع ًا
بني النماذج .وبالتايل ،هناك حالة كبرية من عدم اليقني حول حجم
ا إلحرتار العاملي ،ما قد ي�ؤدي �إىل زوال الغالف اجلليدي يف غرينالند �إذا
بقي على حاله}10.7{ .
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ّ
امللخ�ص الفني

امللخ�ص الفني  :6.4.5ا إل�سقاطات ا إلقليمية
ّ
ا إلكت�شافات الكربى:
املرجح جداً أ�ن ترتفع مع ّدالت درجات احلرارة يف جميع القارات
من ّ
القابلة لل�سكن واملناطق أالر�ضية �شبه القارية ،و أ�ن تتعدى املع ّدل العاملي
يف اخلم�سني �سنة ا آلتية ،وذلك بن�سب ٍة تتعدى التقلبية الطبيعية،10.3{ .
}11.9 – 11.2
املرجح أ�ن تزداد أالمطار يف معظم املناطق القطبية و�شبه القطبية.
من ّ
و ُيعترب هذا ا إلزدياد قوي ًا للغاية .وبالن�سبة �إىل أالمطار ال�سنوية ،من
املرجح جداً أ�ن يح�صل ا إلزدياد يف معظم أ�رجاء �شمايل أ�وروبا وكندا
ّ
و�شمال �رشق الواليات املتحدة واملحيط املتجمد ال�شمايل .أ� ّما بالن�سبة �إىل
املرجح أ�ن يح�صل ا إلزدياد يف �شمال آ��سيا وه�ضبة
أ�مطار ال�شتاء فمن ّ
التيبت}11.9 – 11.2{ .

املرجح أ�ن تنخف�ض أالمطار يف عد ٍد من املناطق �شبه ا إل�ستوائية،
من ّ
خا�ص ًة يف احلدود القطبية منها .و ُيعترب هذا الرتاجع متين ًا للغاية ،ومن
واقع ،جلهة أالمطار ال�سنوية التي �ستق ّل يف
املرجح جداً أ�ن يتحول �إىل ٍ
ّ
أ
أ
املناطق الوروبية والفريقية التي تقع على املتو�سط ،وجلهة ت�ساقط
املطار يف ف�صل ال�شتاء التي �ستقل يف جنوبي غرب أ��سرتاليا11.2{ .
– }11.9
املرجح أ�ن تزداد أالمطار اليومية املتطرفة يف مناطق عدة .ومن
من ّ
املرجح جداً أ�ن يعرف �شمال أ�وروبا وجنوب آ��سيا و�رشق آ��سيا
ّ
أ
و أ��سرتاليا ونيوزيلندا هذا ا إلزديادُ .يذكر �ن هذه الالئحة تعك�س التغطية
اجلغرافية املتفاوتة واملتوفرة يف البحث}11.9 – 11.2{ .

ال�شكوك أال�سا�سية:
حظيت بع�ض املناطق بدرا�سة حمدودة للغاية حول النواحي أال�سا�سية
من تغيرّ املناخ ا إلقليمي ،وال�سيما نظر ًا �إىل الظواهر املتطرفة-11.2{ .
}11.9
ال تظهر مناذج الدوران العام للغالف اجلوي  -املحيطات أ�ي متانة
يف تغيرّ درجات احلرارة ا إلقليمي الذي خ�ضع للمحاكاة داخل بع�ض
املناطق أال�سا�سية (مثل �شمايل جنوب أ�مريكا و�شمال أ��سرتاليا ومنطقة
ال�ساحل)}11.9 – 11.2 – 10.3{ .
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يف مناطق عدة حيث ت�ؤدي الطبوغرافية �إىل حتديد نطاقات مكانية
يف املناخ ،هناك معلومات غري كافية عن �إنعكا�س تغيرّ املناخ على هذه
النطاقات}11.9 – 11.2{ .

م أ�خوذ من التقرير الذي متت املوافقة عليه من قبل الفريق العامل أالول
بتغي املناخ،
املنبثق عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية
رّ
ومل يح�صل على املوافقة النهائية بعد.

أال�سئلة

ذكر أال�سئلة

ال�شارة �إىل �أ�سئلة حمددة من التقريرُ ,يرجى ذكر الق�سم الذي �أُخذ
مت اختيار هذه أال�سئلة من �أق�سام التقرير املختلفة ومت جمعها على هذا النحو .عند إ
ال�س�ؤال منه.

ال�شارة �إىل جمموعة أال�سئلةُ ،يرجى ذكرها كما يلي:
عند إ

بتغي املناخ :2007 ،قاعدة العلوم الفيزيائية .م�ساهمة الفريق العامل أالول يف التقرير التجميعي الرابع الهيئة
الهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
بتغي املناخ [�سولومون �س ،.د .كني ،م .ما ّنني ،ز� .شني ،م .ماركي�س ،ك� .أفرييت ،م .تيغنور ،ه .ل .ميلري] .مطبعة جامعة
احلكومية الدولية املعنية رّ
كامربيدج ،كامربيدج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،نيويورك ،الواليات املتحدة أالمريكية.

أ
ال�سئلة

ال�س�ؤال ١-١

ما هي العوامل التي حُت ّدد مناخ أالر�ض؟
التغيات يف غطاء ال�سحب ويف جزئيات الغالف اجلوي �أو
�إن النظام املناخي نظام معقد ومتفاعل يت أ�لف من الغالف اجلوي والياب�سة على �سبيل املثال،
رّ
بال�ضافة �إىل كائنات حية النباتات) ,وثالثاً ،عرب تعديل �إ�شعاع املوجات الطويلة من أالر�ض يف �إجتاه
والثلج واجلليد واملحيطات و�أجزاء �أخرى من املاء ،إ
خمتلفة .وغالب ًا ما مييز الغالف اجلوي املناخ ,ويعرف املناخ على �أنه «مع ّدل الف�ضاء (�أي ،من خالل تعديل تركيزات غاز الدفيئة) .وبدوره ،ي�ستجيب املناخ
التغيات بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة من خالل عدة �آليات
الطق�س» .ويتم و�صف املناخ بالنظر �إىل تقلبية احلرارة والتهطال والهواء ،مع مثل هذه
رّ
و�إىل ن�سبتها خالل فرتة زمنية حمددة متتد من �أ�شهر �إىل ماليني ال�سنني �إرتدادية.
ي�صل جمموع الطاقة الواردة �إىل �سطح الغالف اجلوي أ
للر�ض على م�ساحة
(املدة الكال�سيكية هي  ٣٠عاماً) .يتطور النظام املناخي مع الوقت حتت ت أ�ثري
التغيات يف العوامل اخلارجية التي يت أ�ثر املناخ مرت مربع مقابل ال�شم�س خالل النهار �إىل  ١٫٣٧٠واط يف الثانية� .أما جمموع
دينامياته الداخلية وبفعل
رّ
بها (ت�سمى الت أ�ثريات) .وت�شمل الت أ�ثريات اخلارجية الظواهر الطبيعية كالثوران الطاقة الواردة �إىل املرت املربع الواحد يف الثانية حول الكرة أالر�ضية فيبلغ
الربكاين والتقلبات ال�شم�سية �إىل جانب التقلبات يف الغالف اجلوي الب�رشية ربع هذا الرقم (راجع الر�سم  .)١واجلدير بالذكر �أن  %٣٠من �ضوء ال�شم�س الوارد
النعكا�س
املن� أش� .ويف الواقع ،يقوي إ
يتغي �إىل الغالف اجلوي ينعك�س جمدداً �إىل الف�ضاء .ويعود مرد ثلثي هذا إ
ال�شعاع ال�شم�سي النظام املناخي .وميكن �أن رّ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ(
ال�شعاعي من خالل ثالثة �أ�ساليب �أ�سا�سية� :أوالً ،عرب تغيري ورود تقريب ًا �إىل الغيوم و�إىل اجلزئيات يف الغالف اجلوي التي تعرف بـ«الهباء
توازن أالر�ض إ
ال�شعاع ال�شم�سي
(كالتغيات يف حلقات أالر�ض �أو يف ال�شم�س بحد ذاتها) ,اجلوي»� .أما الثلث املتبقي فتعك�سه بقع أالر�ض الفاحتة اللون ,وهي الثلج
إ
رّ
ال�شعاع ال�شم�سي
التغي أالخطر يف �إنعكا�س الهباء
وثانياً ،من خالل تغيري �إنك�سار إ
(امل�سمى البيا�ض)( ،ونذكر ،واجلليد وال�صحارى على وجه التحديد .وينتج رّ
ّ
(يتبع)
ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
 ٢٣٥ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﺮ
ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍ ﻟﻮﺍﺣﺪ
٤٠
ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ

٢٣٥

ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
 ٣٤٢ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٣٠

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﺃﺷﻌﺔ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺀ ﺍﳉﻮﻱ
ﻭﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ

ﻧﺎﰋ ﻋﻦ
 ١٦٥ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ
ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺐ

٧٧

ﳑﺘﺼﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ
ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﻧﺎﺋﻤﺔ ٧٨

٣٢٤
ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ

٤٠

٣٢٤
ﺍﳌﻤﺘﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻄﺢ

٣٤٢

ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺍﳌﻌﻜﻮﺱ
 ١٠٧ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٦٧
٢٤

٣٥٠
٣٩٠
ﺇﺷﻌﺎﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻄﺢ

١٠٧

٧٨
ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ  -ﺍﻟﻨﺘﺢ

٢٤
ﺍﳊﺮﺍﺭﺍﺕ

١٦٨
ﳑﺘﺺ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ

ﻣﻌﻜﻮﺱ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ
٣٠

ال�س�ؤال ١-١الر�سم  :١تقدير مليزان طاقة أالر�ض الن�سبية العاملية ال�سنوية .أالر�ض والغالف اجلوي يوازنان على مدار ال�سنة كمية ا إل�شعاعات ال�شم�سية الواردة ،وميت�صانها
من خالل ت�صدير الكمية ذاتها من خالل �إ�شعاع طويل املوج .متت�ص أالر�ض حوايل ن�صف ا إل�شعاع ال�شم�سي الوارد .ويتم نقل هذه الطاقة �إىل الغالف اجلوي عرب ت�سخني الهواء
املت�صل بال�سطح ومن خالل التبخر  -النتح ومن خالل ا إل�شعاع الطويل املوج الذي متت�صه ال�سحب وغازات الدفيئة .ويقوم الغالف اجلوي ب�إر�سال طاقة املوج الطويل جمدداً
�إىل أالر�ض و�إىل الف�ضاء .امل�صدر :كيهيل وترمربت (.)١٩٩٧
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اجلوي من جراء املواد التي تقذفها الرباكني عالي ًا جداً يف الغالف اجلوي.
وينظّ ف املطر الهباء اجلوي للغالف اجلوي خالل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني ،غري �أن
املواد املنبعثة من بركان قوي متخطية �أعلى ال�سحب ،ت�ؤثر ب�شكل كبري على
املناخ زهاء �سنة �أو �إثنتني قبل �أن ت�سقط �إىل الطبقة ال�سفلى من الغطاء اجلوي
وتنتقل بعدها �إىل أالر�ض مع التهطال .وبالتايل ،ميكن �أن ت�ؤدي الرباكني
الكبرية �إىل نق�ص درجة احلرارة ال�سطحية العاملية الن�سبية بن�سبة ن�صف درجة
مئوية ,ومن املمكن �أن يدوم هذا النق�ص عدة �أ�شهر �أو �سنوات� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
بع�ض �أنواع الهباء اجلوي الب�رشية املن� أش� تعك�س ال�ضوء ال�شم�سي.
وميت�ص الغالف اجلوي أ
والر�ض الطاقة التي ال تنعك�س جمدداً �إىل الف�ضاء.
ويبلغ جمموع هذه الطاقة تقريب ًا  ٢٤٠واط للمرت املربع الواحد .وينبغي �أن
تعك�س أالر�ض كمية الطاقة عينها التي ت�صلها �إىل الف�ضاء بغية �إقامة توازن
مع الطاقة الواردة �إليها .وتنفذ أالر�ض هذه العملية من خالل �إر�سال �إ�شعاع
طويل املوج .ويف الواقع ،يبعث كل �شيء على �سطح أالر�ض �إ�شعاع ًا طويل
املوج ,وهذه هي الطاقة احلارة التي ي�شعر الفرد ب إ�نبعاثها من حريق ما ,وكلما
�إزدادت حرارة ال�شيء� ،إزدادت الطاقة احلارة املنبعثة .ويجب �أن تبلغ حرارة
أالر�ض  ١٩درجة مئوية كي تتمكن من �إ�صدار  ٢٤٠واط للمرت املربع الواحد.
ويف حقيقة أالمر� ،إن هذه الدرجة �أبرد من ال�رشوط املتو ّفرة على �سطح أالر�ض
(حيث تبلغ درجة احلرارة ال�سطحية العاملية  ١٤درجة مئوية) .غري �أن احلرارة
ال�رضورية التي تقل عن  ١٩درجة مئوية تتواجد على �إرتفاع خم�سة كيلومرت
عن �سطح البحر.
الرتفاع يف حرارة أالر�ض �إىل الغازات الناجتة عن الدفيئة
ويعود �سبب هذا إ
ال�شعاع الطويل املوج املنبعث من أالر�ض.
التي تعمل كغطاء جزئي يحجب إ
ويعرف هذا الغطاء ب إ��سم آ
الثار الطبيعية للدفيئة .و�أهم غازات الدفيئة هو
بخار املاء وثاين �أك�سيد الكربون .ويف الوقع ،ال ميلك النيرتوجني أ
والك�سيجني،
وهما املكونان الرئي�سيان للغالف اجلوي ،هذا املفعول .ويف املقابل ،ينتج عن
ال�سحب مفعول ي�شبه مفعول الغازات املنبعثة من الدفيئة ,غري �أن �إنعكا�سهما
ي�ضع حداً لهذا املفعول �إذ غالب ًا ما تربد ال�سحب املناخ (مع العلم �أن وجودها
ي�شعر املرء باحلرارة حيث تكون الليايل املليئة بال�سحب �أحر من الليايل
ال�صافية ألن ال�سحب تعك�س الطاقة الطويلة املوج جمدداً �إىل �سطح أالر�ض).
الن�سانية املفعول هذا احلاجب ب�سبب �إبتعاث الغازات من
وتعزز الن�شاطات إ
الدفيئة .وقد ازداد حجم ثاين �أك�سيدد الكربون يف الغالف اجلوي بن�سبة ٪٣٥
يف احلقبة ال�صناعية ب�سبب الن�شاطات الب�رشية ،ومنها ،على وجه التحديد،
الن�سان بتغيري
�إحرتاق الوقود أالحفوري و�إزالة الغابات .وبالتايل ،ت�سبب إ
الرتكيبة الكيميائية للغالف اجلوي العام وبت أ�ثري كبري على املناخ.

وب�سبب �شكل أالر�ض الدائري ,ت�صل الطاقة ال�شم�سية �إىل أالماكن الواقعة
ال�ستواء �أكرث مما ت�صل �إىل أالماكن الواقعة على خطوط العر�ض
على خطوط إ
حيث ي�رضب �ضوء ال�شم�س الغالف اجلوي يف زاوية �أكرث �إنخفا�ضاً .وتنتقل
ال�ستوائية �إىل أالماكن الواقعة على خطوط العر�ض من
الطاقة من أالماكن إ
الع�صار .والطاقة
خالل دوران الغالف اجلوي واملحيطات مبا فيها �أنظمة إ
�رضورية لتبخر املاء من البحر ومن طبقة أالر�ض ,وتنبعث هذه الطاقة
امل�سماة احلرارة النائمة عندما يرتكز بخار املياه يف ال�سحب (راجع الر�سم .)١
ينتج دوران الغالف اجلوي ب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب ابتعاث هذه احلرارة النائمة.
وبدوره ،يت�سبب دوران الغالف اجلوي بدوران املحيط ب�سبب حركة ال�سحب على
التغي يف حرارة �سطح املحيط ون�سبة ملوحته من
�سطح مياه املحيط وب�سبب
رّ
جراء التهطال والتبخر.
�إن �أمناط دوران الغالف اجلوي �رشقية غربية ولي�ست �شمالية جنوبية ب�سبب
دوران أالر�ض� .أما الرياح الغربية الواقعة يف خط العر�ض الو�سطي فت�شكل
�أنظمة خا�صة بالطق�س تنقل احلرارة من و�إىل القطبني� .إن �أنظمة الطق�س هذه
بال�ضافة �إىل
هي نف�سها �أنظمة ال�ضغط العايل واملنخف�ض امل أ�لوفة املتنقلة ،إ
خطوط �إلتقائها الدافئة والباردة .وب�سبب التباينات يف حرارة �سطح أالر�ض
واملحيط والعوائق ك�سال�سل اجلبال والغالف اجلليدي ,تتعلق �أمواج الغالف
اجلوي يف نظام الدوران جغرافي ًا باملحيطات واجلبال ،على الرغم من �إمكانية
تب ّدل �سعتها مع الوقت .وب�سبب �أمناط املوج ،ميكن �أن يرتبط �شتاء بارد يف
�أمريكا ال�شمالية ب�شتاء دافئ يف مكان �أخر يف اجلزء الثاين من الكرة أالر�ضية.
بالتغيات
و�ستت أ�ثر �أوجه دوران الغالف اجلوي واملحيطات ب�شكل بارز
رّ
احلا�صلة يف �شتى مميزات النظام املناخي ،مثل حجم الغطاء اجلليدي ونوع
النباتات وتوزعها �أو حرارة املحيط والغالف اجلوي.
وهناك العديد من آ
الرتدادية يف املناخ التي ميكن �أن تعزز (الت أ�ثري
الليات إ
التغي الت أ�ثري
التفاعلي إ
اليجابي) �أو تقلّ�ص (الت أ�ثري التفاعلي ال�سلبي) مفاعيل رّ
املناخي .وعلى �سبيل املثال� ,إن �إرتفاع تركيز غازات الدفيئة ي�ؤدي �إىل مناخ
را�ض ومياه
�أر�ضي دافئ فيبد�أ الثلج واجلليد بالذوبان .و ُيظهر هذا الذوبان �أ ٍ
م�سبب ًة
داكنة كانت حتت اجلليد والثلج وكانت متت�ص الكثري من حرارة ال�شم�سّ ،
الحرتار ،ما ي�ؤدي �إىل مزيد من الذوبان ،وهكذا دوليك ،وتبقى
بذلك املزيد من إ
الرتدادية املعروفة
أالر�ض يف دورة تعزز نف�سها بنف�سها .وتعزز هذه احللقة إ
الحرتار أالويل املت أ�تي من �إرتفاع م�ستويات
بالت أ�ثري التفاعلي جلليد البيا�ض إ

غازات الدفيئة .لقد كان ر�صد الت أ�ثري التفاعلي يف املناخ وفهمه وحتليله
مو�ضوع بحث العلماء بغية حل تعقيدات مناخ أالر�ض.
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ال�س�ؤال 2-1

تغي املناخ والطق�س؟
ما هي العالقة بني رّ
يعرف املناخ ب أ�نه مع ّدل الطق�س ,وبالتايل ،يتداخل املناخ والطق�س .ت�شري
تغيات قد طر�أت على الطق�س ,ويف الواقع ،تحُ ّدد �إح�صاءات
الدرا�سات �إىل �إن رّ
تغي املناخ .وعلى الرغم من �إرتباط املناخ
التغيات يف الطق�س مع الوقت رّ
رّ
والطق�س �إرتباط ًا وثيق ًا �إال �أن اختالفات كبرية تف�صلهما عن بع�ضهما .وكثرياً
ما يتم اخللط بني املناخ والطق�س عندما ُي�س أ�ل العلماء عن �إمكانية التنب ؤ� بطق�س
خم�سني �سنة مقبلة فيتع ّذر عليهم التنب ؤ� بالطق�س لب�ضعة �أ�سابيع مقبلة� ,إذ
جتعل طبيعة الطق�س املختلطة عملية توقعه م�ستحيلة على مدى �أيام .ويختلف
التغيات يف املناخ (كمع ّدل الطق�س على املدى البعيد) الذي
عن ذلك توقع
رّ
التغيات يف تكوين الغالف اجلوي ومن عوامل �أخرى ,وهو لي�س ب أ�مر
يت أ�تى من رّ
ي�صعب التحكم به .فمن امل�ستحيل حتديد موعد وفاة �أي �شخ�ص من أال�شخا�ص،
ولكن ميكن اجلزم ،بثقة ،ب أ�ن مع ّدل الوفاة يف الدول ال�صناعية يناهز  ٧٥عاماً.
العتقاد ب أ�ن �شتاء بارداً �أو
ومن أالمور التي غالب ًا ما يخلط النا�س فيها هو إ
ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ

مربدة على الكرة أالر�ضية يدلّ على عدم وجود �إحرتار عاملي� .إذ
وجود نقطة ّ
�أن هناك دائم ًا حدود للربد وللحر على الرغم من تب ّدل قوتها وتواترها ب�سبب
الحرتار العاملي قد يبد�أ عندما يكون مع ّدل الطق�س
تغي املناخ .لكن ،يتبني �أن إ
رّ
واحداً يف خمتلف أالزمنة أ
والمكنة.
يبذل علماء أ
الر�صاد اجلوية جهوداً جبارة بغية درا�سة التطور اليومي
ألنظمة الطق�س ومن �أجل التو�صل �إىل �إمكانية التنب ؤ� بها .وي�ستطيع علماء

الر�صد اجلوي التنب ؤ� بالطق�س لعدة �أيام مقبلة من خالل ا�ستخدام املبادئ
الفيزيائية التي حتدد كيفية حترك الغالف اجلوي وكيفية �إرتفاع حرارته �أو
بال�ضافة �إىل ت�ساقط أ
المطار والثلوج وتبخر املياه .فالعامل
�إنخفا�ضها ،إ
أ
ال�سا�سي الذي يعيق التنب ؤ� بالطق�س ألكرث من ب�ضعة �أيام هو خا�صية دينامية
يتميز بها الغالف اجلوي .يف العام  ،١٩٦٠اكت�شف عامل أ
الر�صاد اجلوية
تغيات ب�سيطة يف ال�رشوط أ
ال�سا�سية قد ت�ؤدي �إىل نتائج
�إدوار لورنز �أن رّ
(يتبع)

ﺍﻟﺘﺒ ّﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ:
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺴﺤﺐ

ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺲ

ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ
ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺮﻛﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻮﻱ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳊﻴﻮﻱ

ﻏﻄﺎﺀ ﺟﻠﻴﺪﻱ
ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻟﻐﻼﻑ
ﺍﳉﻮﻱ
ﻭﺍﻷﺭﺽ

ﺍﻟﻬﺒﺎﺀ ﺍﳉﻮﻱ

ﺃﻧﻬﺮ ﺟﻠﻴﺪﻳﺔ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺨﺮ

ﺇﺷﻌﺎﻉ
ﺃﺭﺿﻲ

ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ

ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ

ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳊﻴﻮﻱ

ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ

ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﺮﺑﺔ
ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳊﻴﻮﻱ

ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ:
ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ ﻭﺟﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ ﻭﻛﺘﻞ ﺍﳉﻠﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ:
ﻋﻠﻢ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

مكونات النظام البيئي وعملها وتفاعالتها
ال�س�ؤال  ,١-٢الر�سم  :1ر�سم حول ّ
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ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻐﻼﻑ
ﺍﳉﻮﻱ ﻭﺍﳉﻠﻴﺪ

ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻼﻑ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺎﺋﻲ
ﻏﻼﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺎﺋﻲ:
ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺮﻙ

ﺟﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ

ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺍﳉﻠﻴﺪ

ﺍﻟﺘﻐ ّﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﶈﻴﻂ:
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ
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خمتلفة جداً يف جمال توقع حال الطق�س .هذا ما ي�سمى بت أ�ثري الفرا�شة :فمن
حيث املبد�أ ،ميكن للفرا�شة التي ترفرف بجناحيها (�أو ت�ؤدي ظواهر �صغرية
�أخرى) يف مكان حمدد �إن تبدل منط الطق�س املقبل يف مكان قريب .و�أهم
التغيات الب�سيطة ،التي ميلكها بع�ض
ما يف هذه النظرية هو �أنها تبني قدرة
رّ
املتحركات ،على �إحداث تقلبات ع�شوائية ظاهرة يف أ
النظمة املركبة.
الهيولية هذه ال ت�ؤدي �إىل غياب النظام ,وعلى
غري �أن النظرية الع�شوائية ّ
الع�صار اليوم
�سبيل املثال ،قد يبدل تغيري ب�سيط يف ال�رشوط ال�سابقة لتاريخ إ
الع�صار �أو وجهة ال�سري التي �سي�سلكها ،غري �أن مع ّدل احلرارة
الذي ي�رضب فيه إ
والتهطال (املناخ) �سيبقى على حاله .ومن املفيد �أن تتم درا�سة املناخ وك أ�نه
تعاط مع �رشوط م�سبقة للطق�س ألن امل�شكلة الكربى التي تقف عقبة �أمام
ٍ
توقع الطق�س هي معرفة كافة ال�رشوط يف مرحلة بداية التوقع .وملزيد من
التحديد ،ميكن النظر �إىل املناخ من خالل درا�سة نظام أالر�ض ب�شكل عام ،مبا
فيه الغالف اجلوي أ
والر�ض واملحيطات واجلليد والكائنات احلية (راجع الر�سم
 )١التي ت�شكل ال�رشوط العامة لتحديد �أمناط الطق�س .وعلى �سبيل املثال ,تتم
ال�شارة �إىل ت أ�ثري النينيو على املناخ يف �سواحل البريو .وي�ضع النينيو حدود
إ
أ
أ
أ
أ
التطور املحتمل لمناط الطق�س التي ميكن �ن تت�تى عن الت�ثريات الع�شوائية.
�أما النينا في�ضع حدوداً �أخرى.
ويتبلور مث ٌل �أخر عند املقارنة العادية بني ال�صيف وال�شتاء .وينتج تبدل
التغيات يف أالمناط اجلغرافية للطاقة التي ميت�صها نظام أالر�ض
املوا�سم عن رّ

ويعاود عك�سها .وبهذه الطريقة ,ترت�سم توقعات املناخ امل�ستقبلي من خالل
التغيات أال�سا�سية يف الطاقة احلارة لنظام أالر�ض ,وعلى وجه التحديد من
رّ
أ
آ
خالل املفعول املتزايد لثار الدفيئة التي حتجز احلرارة قرب �سطح الر�ض
ب�سبب كمية ثاين �أك�سيد الكربون والغازات أالخرى املنبعثة منها يف الغالف
جراء
اجلوي .وتختلف عملية توقع رّ
التغيات التي ميكن �أن تطر�أ على املناخ من ّ
غازات الدفيئة يف اخلم�سني �سنة املقبلة عن عملية توقع �أ�شكال الطق�س أل�سابيع
مقبلة ،كما �أن أالوىل هي م�شكلة ميكن حلها ب�سهولة .وبكالم �أخر ،ي�سهل توقع
التغيات يف الغالف اجلوي �أكرث من التنب ؤ�
التحوالت البعيدة املدى الناجتة عن رّ
ب أ�حداث مناخية م�ستقلة .فال ميكن توقع نتيجة رمي قطعة نقدية �أو حجر
الح�صائي لعدد كبري من املحاوالت.
الزهر ،لكن ميكن توقع ال�سلوك إ
الن�سان باتت عام ًال �أ�سا�سي ًا
لقد تو�صل العلماء �إىل القول �إ ّن ت�رصفات إ
الحتبا�س احلراري امللحوظ يف ال�سنوات اخلم�سني أالخرية� ،إىل
وم�س�ؤو ًال عن إ
التغيات املناخية الناجتة
جانب عدة عوامل �أخرى ما زالت ت�ؤثر باملناخ� .أما رّ
التغيات احلا�صلة يف كميات غازات الدفيئة يف
الن�سان فتت أ�تى من
عن إ
رّ
التغي يف �إ�ستعمال
الغالف اجلوي ومن اجلزئيات ال�صغرية (الهباء اجلوي) ومن رّ
تغي املناخ بت أ�ثر التوقعات حول بع�ض �أ�شكال الطق�س.
أالرا�ضي مثالً .ويت�سبب رّ
وعلى �سبيل املثال ,ب�سبب �إرتفاع حرارة أالر�ض� ،أ�صبحت بع�ض ظواهر الطق�س
�أكرث تواتراً و�أكرث قوة (كاملوج احلار أ
والمطار الغزيرة) على عك�س ظواهر
�أخرى باتت �أقل تواتراً وحدة (كالربد ال�شديد).
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ال�س�ؤال 3-1

ما هو مفعول الدفيئة؟
تقوي ال�شم�س مناخ أالر�ض من خالل �إ�شعاع طاقة موجات طويلة �صغرية
(كال�شعاع ما فوق البنف�سجي) من
يف املنطقة املرئية �أو �شبه املرئية
إ
الطيف .يتم عك�س ثلث الطاقة ال�شم�سية التي ت�صل �إىل �سطح الغالف اجلوي
أ
للر�ض تقريب ًا مبا�رشة �إىل الف�ضاء� ,أما الثلثان املتبقيان فيمت�صهما ال�سطح
�أو الغالف �إىل حد �أدنى .ومن �أجل املحافظة على الطاقة الواردة التي مت
�إمت�صا�صها ،ينبغي �أن تعاود أالر�ض �إ�شعاع الكمية عينها من الطاقة �إىل
الف�ضاء .وتقوم أالر�ض ب إ��شعاع الطاقة على موجات طويلة و�أكرب وب�شكل
�أ�سا�سي يف منطقة أال�شعة حتت احلمراء من الطيف ,ألن أالر�ض �أكرث برودة
ال�شعاعات احلرارية التي يتم �إ�صدارها
من ال�شم�س (راجع الر�سم  .)١معظم إ
بال�ضافة �إىل ال�سحب ،ومن
من أالر�ض ومن املحيط ميت�صها الغالف اجلوي إ
ثم يعاد �إ�شعاعها �إىل أالر�ض جمدداً ,وهذا ما يطلق عليه �إ�سم الدفيئة .وتقلّ�ص
اجلدران الزجاجية تدفق الهواء داخل الدفيئة وترفع حرارة الهواء يف داخلها.

يقوم مفعول الدفيئة يف أالر�ض بعمل مماثل� ،أي بت�سخني طبقة الكرة أالر�ضية
ولكن من خالل عملية فيزيائية خمتلفة .ومع غياب مفعول الدفيئة يف الطبيعة
جتمد املياه .في�ساهم
�سينخف�ض مع ّدل حرارة �سطح أالر�ض �إىل ما دون نقطة ّ
مفعول الدفيئة الطبيعي يف أالر�ض يف جعل احلياة التي نعرفها ممكنة ,غري �أن
الن�ساين ،أ
وبالخ�ص حرق الوقود أالحفوري و�إزالة الغابات ،قد فاقم
الن�شاط إ
الحرتار العاملي.
مفعول الدفيئة كثرياً و�أ ّدى �إىل إ
وال ينتج الغازان أالكرث تواجداً يف الغالف اجلوي �أي النيرتوجني
أ
والك�سيجني مفعول الدفيئة (وي�شكل النيرتوجني  ٪٧٨من الغالف اجلوي
اجلاف بينما ي�شكل أالك�سيجني  ٪٢١منه) .ويف املقابل ،يت أ�تى مفعول الدفيئة
من اجلزئيات أالكرث تعقيداً أ
والقل عمومية .وي�شكّل بخار املاء غاز الدفيئة
أالهم ،ويليه �أهمية ثاين �أك�سيد الكربون .وت�ساهم بع�ض الغازات أالخرى
املوجودة يف الغالف اجلوي بكميات قليلة يف �إحداث مفعول الدفيئة وت�شمل
(يتبع)

ال�س�ؤال  ،٣-١الر�سم  :١ر�سم منوذجي حول مفعول الدفيئة الطبيعي .راجع الن�ص ملزيد من املعلومات.
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والك�سيد النرتي أ
هذه الغازات امليثان أ
والوزون .ويكون مفعول الدفيئة قوي ًا
تبخر املاء ن�سب ًا مرتفعة ،فت�ؤثر
يف املناطق إ
ال�ستوائية الرطبة حيث يبلغ ّ
زيادة كمية �صغرية من ثاين �أك�سيد الكربون ومن بخار املاء ت أ�ثرياً ب�سيط ًا
على أال�شعة ما دون احلمراء التي ت�رضب أالر�ض ,غري �أن زيادة ب�سيطة يف
ثاين �أك�سيد الكربون �أو بخار املاء يف املناطق القطبية اجلافة والباردة تتمتع
بت أ�ثري �أكرب بكثري .وكذلك هو احلال يف الغالف اجلوي العلوي اجلاف والبارد
حيث ت�ؤثر زيادة ب�سيطة يف تبخر املاء على مفعول الدفيئة يف حني ال ت�ؤثر
هذه الزيادة كثرياً �إذا ما ح�صلت بالقرب من أالر�ض.
مكونات النظام
ويت أ�ثر تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي بعدد من ّ
احلية .وخري دليل على ذلك هي
املناخي خا�صة باملحيطات وبالكائنات ّ
وحتوله (مع املاء)
النباتات التي ت أ�خذ ثاين �أك�سيد الكربون من الغالف اجلوي
ّ
�إىل كربوهيدرات من خالل التمثيل ال�ضوئي .يف احلقبة ال�صناعية ،زاد ن�شاط
الن�سان غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ب�سبب حرق الوقود أالحفوري و�إزالة
إ
الغابات على وجه اخل�صو�ص.
وتعزز �إ�ضافة غازات الدفيئة مثل ثاين �أك�سيد الكربون مفعول الدفيئة،
الحرتار املناخي أ
للر�ض .ويرتبط م�ستوى
وبالتايل ت�ساهم يف م�ضاعفة إ

الحرتار ب آ�ليات الت أ�ثري التفاعلي .وعلى �سبيل املثال ،مثلما ينتج �إرتفاع
إ
حرارة الغالف اجلوي عن �إرتفاع م�ستويات غازات الدفيئة ،يزيد تركّ ز تبخر
الحرتار ،ما يت�سبب بزيادة
املاء مفعول الدفيئة .وي�ؤدي هذا أالمر �إىل مزيد من إ
�إ�ضافية لتبخر املاء �ضمن حلقة تعيد تعزيز نف�سها بنف�سها .وب إ��ستطاعة الت أ�ثري
التفاعلي لبخار املاء �أن يكون قوي ًا لدرجة يت�ضاعف من خاللها مفعول الدفيئة
ب�سبب زيادة ثاين �أك�سيد الكربون وحده.
وت�شمل �آليات ت أ�ثري تفاعلي �أخرى وهامة ال�سحب .متتاز ال�سحب بقدرتها
على �إمت�صا�ص أال�شعة ما دون احلمراء ،وهي بالتايل ت�ؤدي مفعول الدفيئة
ب�شكل كبري وبذلك ت�ساهم يف �إحرتار أالر�ض .كما تقوى ال�سحب على �إعادة
ال�شعاع ال�شم�سي وبالتايل على تربيد أالر�ض .وي�ؤدي �أي تغيري يف �أي
عك�س إ
جانب من ال�سحب كال�شكل واملوقع وكمية مياهها وعلوها وحجم اجلزئيات
فيها و�شكلها ومدة حياتها �إىل تب ّدل درجة تربيد أالر�ض وت�سخينها� .إذ ت�ؤدي
الحرتار يف حني ت�ساهم �أخرى يف تقلي�صه .يتم
بع�ض
التغيات �إىل تعزيز إ
رّ
تغي الغيوم
�إجراء العديد من الدرا�سات يف الوقت الراهن من �أجل فهم كيفية رّ
كرد على �إحرتار املناخ وكيفية ت أ�ثري هذه التغيريات يف املناخ من خالل عدة
�آليات ت أ�ثري تفاعلي.
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ال�س�ؤال ١-2

بتغي املناخ وكيف تتم مقارنتها مع ت أ�ثريات
كيف ت�ساهم الن�شاطات الب�رشية
رّ
الطبيعة؟
بتغيات يف
ي�ساهم الن�شاط إ
تغي املناخ من خالل الت�سبب رّ
الن�ساين يف رّ
الغالف اجلوي أ
للر�ض ويف كميات غازات الدفيئة والهباء اجلوي وزيادة
الغيوم .وي�شكل حرق الوقود أالحفوري �أهم هذه الن�شاطات ألنه يرفع ثاين
�أك�سيد الكربون �إىل الغالف اجلوي .وت�ؤثر غازات الدفيئة والهباء اجلوي يف
ال�شعاع ال�شم�سي الوارد أ
بال�شعة ما دون احلمراء التي
املناخ من خالل مزج إ
�سيعاد عك�سها ،وهو أالمر الذي ي�ؤمن توازن طاقة أالر�ض .وميكن �أن ي�ؤدي
التغي يف غزارة الغالف اجلوي �أو يف مبادئ هذه الغازات واجلزئيات �إىل
رّ
ت�سخني النظام املناخي �أو تربيده .ومل ينتج عن الن�شاط الب�رشي منذ بدء الثورة
الحرتار .وقد
ال�صناعية يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إال ت أ�ثري واحد هو إ
تغيات يف آ
الليات
ت�سارع الت أ�ثري الب�رشي على املناخ يف هذه احلقبة ب�سبب رّ
العادية مثل:
غازات الدفيئة:
ينتج عن الن�شاطات الب�رشية ت�رسّ ب �أربعة غازات دفيئة �أ�سا�سية هي :ثاين
�أك�سيد الكربون وامليثان و�أك�سيد النيرتوز والهلوكربون (وهو جمموعة غازات
حتتوي على الفلويورين والكلورين والربومني) .تتجمع هذه الغازات يف الغالف
�سجلت زيادات ملحوظة لهذه
اجلوي وتت�سبب بزيادة تركيزها مع الوقت .وقد ّ
الغازات يف احلقبة ال�صناعية (راجع الر�سم  )١وتن�سب كافة هذه الزيادات �إىل
الن�شاطات الب�رشية.
• لقد �إزداد ثاين �أك�سيد الكربون نتيجة الوقود أالحفوري امل�ستعمل يف النقل
ال�سمنت و�سلع �أخرى .وتبعث
ويف البناء يف
املكيفات الهوائية ويف �صناعة إ
ّ
�إزالة الغابات ثاين �أك�سيد الكربون وتقلّ�ص قدرة النباتات على �إمت�صا�صه.
كما ينبعث ثاين �أك�سيد الكربون من عمليات طبيعية �أخرى كتال�شي بع�ض
الكائنات النباتية.
• لقد �إزداد امليثان نتيجة الن�شاطات الب�رشية املت�صلة بالزراعة وتوزيع
الغاز الطبيعي ودفن أال�شياء يف باطن أالر�ض .كما ينبعث امليثان من
عمليات طبيعية حت�صل على �سبيل املثال يف أالرا�ضي الرطبة .ال تتزايد
تركيزات امليثان يف الوقت الراهن يف الغالف اجلوي ألن معدّالت الزيادة
قد انخف�ضت على مدى العقدين املن�رصمني.
الن�سانية مثل ا�ستعمال
• ينبعث �أك�سيد النيرت�س �أي�ض ًا ب�سبب الن�شاطات إ
أال�سمدة وحرق الوقود أالحفوري ,كما ينبعث من عمليات �أخرى يف الرتبة
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الدفيئة املعمرة يف الغالف اجلوي خالل
ال�س�ؤال  ١-٢الر�سم  :١تركيزات غازاتﺍﻟﺴﻨﺔ
أاللفي �سنة املا�ضية� .إزدادت هذه الغازات منذ العام  ,١٧٥٠وهي تن�سب �إىل الن�شاط
ا إلن�ساين يف احلقبة ال�صناعية .يعرب عن وحدة قيا�س الرتكيز باجلزء يف املليون أ�و
املليار ويدل هذا القيا�س على عدد جزيئات غاز الدفيئة يف املليون أ�و املليار جزيئة،
على التوايل يف عينة من الغالف اجلوي( .املعلومات مت جتميعها وتلخي�صها من
أالق�سام  ٦ﻮ ٢من التقرير)

واملحيطات.
الن�سانية،
• لقد تنامت تركيزات الهلوكربون بن�سبة كبرية ب�سبب الن�شاطات إ
ونتيجة العمليات الطبيعية �أي�ض ًا لكن بن�سبة �أقل .وت�شمل الهلوكربونات
الكلوروفلورو كربون (مثل  CFC -11و  )CFC -12الذي جرى �إ�ستعمالها
كثرياً كعوامل جتليد ويف العمليات ال�صناعية أالخرى قبل �أن يكت�شف العلماء
�أن وجودها ي�ؤدي �إىل ا�ستنزاف اجلزء أالعلى من الغالف اجلوي أ
للوزون.
و�أخذت غزارة غازات الكلوروفليوكربون تنخف�ض يف آ
الونة أالخرية بف�ضل
التعديالت الدولية من �أجل حماية طبقة أالوزون.
• ي�شكل أالوزون �أحد غازات الدفيئة التي يتم �إنتاجها وتدمريها ب إ��ستمرار
الن�سانية ن�سبة أالوزون
نتيجة التفاعالت الكيميائية .ولقد زادت الن�شاطات إ
يف اجلزء أالعلى من الغالف اجلوي من خالل نفث بع�ض الغازات كمونوك�سيد
الكربون والهيدروكربون و�أك�سيد النيرتوجني التي تتفاعل كيميائي ًا وتنتج
الن�سانية أالوزون يف اجلزء
أالوزون .ويدمر أالوزون الناجت عن الن�شاطات إ
أالعلى من الغالف اجلوي ،وقد ت�سبب بثقب أالوزون فوق القطب اجلنوبي.
• ينتج بخار املاء غاز الدفيئة أالكرث غزارة و�أهمية يف الغالف اجلوي.
ال�شارة �إىل �أن الن�شاط الب�رشي ال ي�ؤثر �إال قلي ًال على كمية بخار
وجتدر إ
املاء يف الغالف اجلوي .وميلك الب�رش القدرة على الت أ�ثري على بخار املاء
(يتبع)
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ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ  ١٧٥٠ﻭ ٢٠٠٥

بطريقة غري مبا�رشة من خالل تغيري املناخ فعلياً.
وعلى �سبيل املثال ،يحتوي غالف جوي �أكرث حرارة
على كمية �أكرب من بخار املاء .كما ت�ؤثر الن�شاطات
الب�رشية على بخار املاء عرب غاز  HC4الذي تبثه,
وي�ؤدي هذا الغاز �إىل تدمري كيميائي يف اجلزء
أالعلى من الغالف اجلوي عرب �إ�صدار كميات قليلة

ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺯ )(N2O

ﻣﻴﺜﺎﻥ )(CH4

ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ

ﻫﺎﻟﻮﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮ
)(٠٫٠٥-

ﺑﺨﺎﺭ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮ

ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ

ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﻫﺒﺎﺀ

ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺃﺳﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺤﺐ
ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
)(٠٫٠١

ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺳﺒﻴﺔ ﺍﳋﻄﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

الن�سان يف املناجم ويف العمليات
و�أ ّدت ن�شاطات إ
ال�صناعية �إىل تزايد الغبار يف الغالف اجلوي.
ويحتوي الغالف اجلوي الطبيعي على الغبار املعدين
الناجت عن أالر�ض وعن ملح البحر يف الهباء اجلوي
النبعاثات البيوجينية من أالر�ض واملحيطات
وعن إ
بال�ضافة �إىل غبار الهباء اجلوي الناجت
والكربيت ,إ
النفجارات الربكانية.
عن إ

ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ )(CO2

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

من بخار املاء.
• ي�شكل الهباء اجلوي جزئيات �صغرية تتواجد
يف الغالف اجلوي ب أ�حجام وتركيز وتركيبات
كيميائية خمتلفة .بع�ض الهباء اجلوي يتم بثه
مبا�رشة يف الغالف اجلوي يف حني يت�شكل جزء �أخر
من خالل الرتكيبات ال�صادرة .ي�شمل الهباء اجلوي
الرتكيبات الطبيعية والرتكيبات الناجتة عن الن�شاط
الب�رشي .لقد زاد �إحرتاق الوقود أالحفوري والكتلة
أالحيائية من تركيبات الكربيت يف الهباء اجلوي
�إىل جانب الرتكيبات الع�ضوية والكربون أال�سود.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

٢-

١-

٠

١

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮ ّﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ(

٢

املكونات الرئي�سية أ
تغي املناخ .تنتج كل هذه
ال�س�ؤال  ١-٢الر�سم ّ :٢
للت�ثري ا إل�شعاعي يف رّ
ملخ�ص حول ّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
الت�ثريات ا إل�شعاعية عن عامل �و �كرث يطال املناخ ,العوامل الب�رشية املن�ش� �و الطبيعية املن�ش� (راجع الن�ص).
أ
أ
أ
ت�شري الرقام �إىل الت�ثريات ا إل�شعاعية يف العام  ٢٠٠٥املرتبطة ب�رقام ُر�صدت يف بداية احلقبة ال�صناعية
املعمرة ويف أالوزون وتبخر املاء و�سطح
يف العام  .١٧٥٠ي�ؤ دي الن�شاط الب�رشي �إىل رّ
تغي ملحوظ يف الغازات ّ
أ
أ
أ
�سجل ا إلزدياد يف الت�ثري الطبيعي الكرث �همية بني العامني ١٧٥٠
البيا�ض والهباء اجلوي والنزر اخلطية .لقد ّ
الت�ثري ا إل�شعاعي ا إليجابي �إىل ا إلحرتار يف حني أ� ّدى أ
و ٢٠٠٥ب�سبب ا إل�شعاع ال�شم�سي .أ� ّدى أ
الت�ثري ا إل�شعاعي
امللونة �إىل هام�ش ال�شك يف كل قيمة( .متت
ال�سلبي �إىل التربيد .يرمز اخلط أال�سود ال�سميك املت�صل باجلداول ّ
أ�قلمة الر�سم من الر�سم  ٢.٢0من التقرير)

ال�س�ؤال � ،1-2إطار  :1ما هو الت أ�ثري إال�شعاعي؟
ال�شعاعي هو
ال�شعاعي؟ غالب ًا ما يتم تقييم ت أ�ثري عاملٍ
ٍ
ال�شعاعي .والت أ�ثري إ
قادر على تغيري املناخ ،كغاز الدفيئة ،من حيث ت أ�ثريه إ
ما هو الت أ�ثري إ
تغي العوامل امل ؤ� ّثرة باملناخ .و ُت�ستعمل مفردة «�إ�شعاعي» ألن تلك العوامل
قيا�س يعك�س كيفية ت أ� ّثر توازن الطاقة يف نظام أالر�ض-الغالف اجلوي عند رّ
وال�شعاع ما دون أالحمر اخلارج يف الغالف اجلوي .وي�سيطر هذا التوازن على حرارة �سطح أالر�ض� .أما مفردة
ال�شعاع ال�شم�سي الوارد إ
تغي التوازن بني إ
رّ
أ
ال�شعاعي عن حالته الطبيعية.
«ت أ�ثري» فت�شري �إىل �إبتعاد توازن الر�ض إ
تغي الطاقة للوحدة املكانية الواحدة على الكرة أالر�ضية ُتقا�س يف �أعلى الغالف
ويتم حتديد كمية الت أ�ثري إ
ال�شعاعي عادة على اعتبار �أنه ن�سبة رّ
ال�شعاعي الناجت عن عامل واحد �أو عدة عوامل على �أنه ت أ�ثري �إيجابي ،تزيد
املربع الواحد (راجع الر�سم  .)2عندما يتم تقييم الت أ�ثري إ
اجلوي ،بالواط للمرت ّ
طاقة نظام أالر�ض-الغالف اجلوي يف النهاية ،أالمر الذي �سي�ؤدي �إىل �إحرتار النظام .والعك�س �صحيح ،فبوجود ت أ�ثري �إ�شعاعي �سلبي ،تنخف�ض الطاقة يف
النهاية ،ما ي�ؤدي �إىل تربيد النظام� .أما التحديات الهامة التي �سيواجهها علماء املناخ فتكمن يف حتديد كافة العوامل امل�ؤثرة باملناخ آ
والليات التي تولّد
ال�شعاعي الناجت عن جمموعة العوامل.
ال�شعاعي لكل من العوامل ومن �أجل تقييم �إجمايل الت أ�ثري إ
عربها ت أ�ثرياً ،وذلك بغية حتديد كمية الت أ�ثري إ
109
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عوامل الت أ�ثري إال�شعاعي التي تت�رضر ب�سبب ن�شاط إالن�سان
ال�شعاعي من جراء بع�ض العوامل
لقد مت تو�ضيح امل�ساهمات يف الت أ�ثري إ
الن�سان يف الر�سم  .٢وتعك�س النتائج جممل الت أ�ثريات
املت أ�ثرة بن�شاط إ
املتعلقة باحلقبة ال�صناعية (منذ العام  .)١٧٥٠لقد �إزدادت ت أ�ثريات كافة
الن�سان �إيجابية �إذ ميت�ص كل غاز
غازات الدفيئة� .إن الغازات الناجتة عن إ
ال�شعاع ما دون أالحمر ال�صادر �إىل الغالف اجلوي .وقد �أ ّدت زيادة ثاين
منها إ
�أك�سيد الكربون ,من بني غازات الدفيئة كلها� ,إىل �إحداث �أكرب ت أ�ثري �إبان هذه
بالحرتار يف
املرحلة .وقد �ساهم �أوزون الطبقة ال�سفلى من الغالف اجلوي إ
حني �أ ّدى �إنخفا�ض �أوزون اجلزء أالعلى من الغالف اجلوي �إىل التربيد.
ال�شعاعات
ال�شعاعي من خالل عك�س إ
ت�ؤثر �سالئف الهباء اجلوي يف الت أ�ثري إ
ما دون احلمراء وال�شم�سية يف الغالف اجلوي ومن خالل �إمت�صا�صه .تنتج بع�ض
أالهباء اجلوية ت أ�ثرياً �إيجابي ًا يف حني تت�سبب �أخرى بت أ�ثري �سلبي� .أما الت أ�ثري

ال�شعاعي املبا�رش احلا�صل يف كافة �أ�شكال الهباء اجلوي فهو �سلبي .ويت�سبب
إ
التغيات
الهباء اجلوي بطريقة غري مبا�رشة بت أ�ثري �إ�شعاعي �سلبي من خالل
رّ
التي يحدثها يف خ�صائ�ص ال�سحب.
الن�سان طبيعة �سطح أالر�ض منذ احلقبة ال�صناعية
لقد ب ّدلت ن�شاطات إ
التغيات يف النباتات واملراعي والغابات أ
والرا�ضي الزراعية ب�شكل
من جراء
رّ
ال�شعاعية للثلج واجلليد.
رئي�سي .كما ع ّدلت الن�شاطات الب�رشية اخل�صائ�ص إ
ال�شعاعات ال�شم�سية يجري بن�سب �أكرب على
ويف املح�صلة ,يبدو �أن �إنعكا�س إ
�سطح أالر�ض نتيجة الن�شاطات الب�رشية .وي�ؤدي هذا التغيري �إىل ت أ�ث ٍري �سلبي.
خطية يف املناطق التي تتمتع بحرارة
وحتدث ال�سفن الهوائية تركيز نزر ّ
وتعرف آ
الثار الرت�سبية ب أ�نها نوع من ال�سحب
منخف�ضة وبرطوبة مرتفعة.
ّ

110

ال�شعاع ما دون أالحمر .لقد
ال�شعاع ال�شم�سي ومتت�ص إ
العالية التي تعك�س إ
�ضاعفت هذه ال�سحب اخلطية الناجتة عن عمليات ال�سفن الكونية من ن�سبة
الغيوم كما يتوقع �أن تنتج ت أ�ثرياً �إ�شعاعي ًا �إيجابي ًا ب�سيطاً.
التغيات الطبيعية
الت أ�ثري إال�شعاعي الناجت عن
رّ
والنفجارات
حتدث الت أ�ثريات الطبيعية من جراء
التغيات ال�شم�سية إ
رّ
الربكانية .لقد تكاثرت املخرجات ال�شم�سية تدريجي ًا �إبان الثورة ال�صناعية
حمدثة ت أ�ثرياً �إ�شعاعي ًا �إيجابي ًا ب�سيط ًا (راجع الر�سم  .)٢وذلك �إىل جانب
ال�شعاع ال�شم�سي التي تتبع دورة  11عاماً .ترفع الطاقة
التغيات الدورية يف إ
رّ
أ
ال�شم�سية درجة حرارة النظام املناخي مبا�رشة كما ميكنها �ن ت�ؤثر على غزارة
بع�ض غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ،مثل أالوزون ال�سرتاتو�سفريي .ت�ستطيع
النفجارات الربكانية �أن تنتج ت أ�ثريات �سلبية ق�صرية العمر (من �سنتني �إىل
إ
� ٣سنوات) عرب الزيادات امل�ؤقتة لكربيت الهباء اجلوي يف ال�سرتاتو�سفري .يف
الوقت الراهن ,يخلو ال�سرتاتو�سفري من الهباء اجلوي الربكاين حيث ح�صل �أخر
انفجار بركاين يف العام (١٩٩١جبل بيناتوبو).
ال�شعاعي املتوقع ح�صوله يف الوقت احلا�رض ويف بداية احلقبة
�إن الت أ�ثري إ
تغي
تغيات إ
ال�شعاع ال�شم�سي والرباكني هو �أقل بكثري من رّ
ال�صناعية ب�سبب رّ
ال�شعاعي املتوقع ح�صوله ب�سبب الن�شاطات الب�رشية .ويف املح�صلة،
الت أ�ثري إ
ال�شعاعي يف الغالف اجلوي الناجت عن الن�شاط الب�رشي
ميكن القول �إن الت أ�ثري إ
ال�شعاعي املتوقع
�أكرث فاعلية على املناخ احلايل وامل�ستقبلي من الت أ�ثري إ
التغي يف عمليات طبيعية.
حدوثه من جراء رّ
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ال�س�ؤال ١-3

تتغي درجات احلرارة على أالر�ض؟
كيف
رّ
ي�شري الر�صد آ
اليل املمتد على مدى  ١٥٧عام ًا �إىل �إرتفاع درجة احلرارة على
�سطح أالر�ض عموم ًا على الرغم من وجود تباينات مناطقية .وكمع ّدل عاملي,
الحرتار قد ح�صل يف القرن املن�رصم على مرحلتني من
ت�شري الدرا�سات �إىل �أن إ
العام  ١٩١٠وحتى العام  ٠٫٣٥( ١٩٤٠درجة مئوية) وب�شكل �أقوى من العام
الحرتار خالل
 ١٩٧٠وحتى تاريخ اليوم ( ٠٫٥٥درجة مئوية) .وقد �إزداد إ
ال�سنوات اخلم�س والع�رشين املن�رصمة .ومت ت�سجيل  11من �أ�صل  12عام ًا هي
أالكرث حراً من يف الـ � 12سنة املا�ضية .كما تدل على �إرتفاع درجة احلرارة
يف الرتوبو�سفري فوق �سطح أالر�ض ( 10كيلوميرتات تقريباً) �أكرث قلي ًال من
�إرتفاعها على �سطح أالر�ض .يف حني برد ال�سرتاتو�سفري (ميتد بعده عن أالر�ض
من � ١٠إىل  ٣٠كلم) ب�شكل ملحوظ منذ العام  .١٩٧٩وتتما�شى هذه املح�صالت
الحرتار
مع التوقعات الفيزيائية ومع النتائج املثالية .يت أ�تى الت أ�كيد على إ
العاملي من خالل �إرتفاع درجة حرارة املحيطات و�إرتفاع م�ستويات البحر
وذوبان أالنهر اجلليدية وتراجع جليد البحر يف القطب اجلنوبي ،كما يت أ�كد ذلك
من خالل �إختفاء الغالف اجلليدي يف اجلزء ال�شمايل من الكرة أالر�ضية.
الجمالية أ
للر�ض .ولكن يف
ما من مقيا�س واحد ي�ستطيع قيا�س احلرارة إ
املقابل ،يتم �إح�صاء العديد من القيا�سات التي تر�صدها يومي ًا �آالف املحطات
يف بقاع أالر�ض املختلفة ويجري دجمها مع �آالف القيا�سات أالخرى حول
حرارة �سطح البحر التي تر�صدها ال�سفن املبحرة فوق املحيطات ,ومن خالل
هذه القيا�سات يتم �إ�صدار مع ّدل احلرارة العاملي تقديري لكل �شهر .ومن �أجل
تغيات ثابتة على مر الزمن ،ترتكز التحاليل حول �أنواع ال�شذوذ
احل�صول على رّ
(وهي �إنحرافات ناجتة عن الن�سبية املناخية يف كل �إجتاه) ألنها �أكرث فاعلية
تغي توافر املعلومات .ميكن يف الواقت الراهن �إ�ستخدام القيا�سات امل�سجلة
يف رّ
منذ العام � ١٨٥٠إىل يومنا هذا على الرغم من �أن التغطية كانت �أقل من
�شاملة يف الق�سم الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،بيد �أن حت�سن ًا طر�أ منذ العام
١٩٥٧عندما بد�أ ت�سجيل القيا�سات يف القطب اجلنوبي ،و�إزداد التح�سن مع
العام  ١٩٨٠عند بدء ا�ستعمال قيا�سات أالقمار ال�صناعية.
�إرتفعت درجة احلرارة ال�سطحية نحو  ٠٫٧٥درجة مئوية كمع ّدل عام خالل
ال�سنوات املئة الفائتة (بني العام  ١٩٠٦والعام  ,٢٠٠٥الر�سم  .)١غري �أن هذا
تغي
إ
الحرتار مل يكن ثابت ًا يف خمتلف املوا�سم وخمتلف أالمكنة .ومل يح�صل رّ
كلي منذ العام  ١٨٥٠وحتى العام  ١٩١٥با�ستثناء حركات ال�صعود والهبوط
املرتبطة بالتقلبية الطبيعية التي قد تكون نتجت عن عملية �أخذ عينات
حمدودة .وقد ارتفع م�ستوى احلرارة العاملي بن�سبة  ٠٫٣٥درجة مئوية بني
العامني  ١٩١٠و ١٩٤٠ومن ثم تاله �إنخفا�ض مربد ب�سيط ( ٠٫١درجة مئوية)

وح�صل بعده �إحرتار �رسيع (بلغ  ٠٫٥٥درجة مئوية) وا�ستمر حتى العام ٢٠٠٦
(راجع الر�سم .)١
�أما ال�سنوات أالكرث حرارة بني املجموعات فامتدت بني العامني ١٩٩٨
�سجلت
و( 2005ال تظهر يف إ
الح�صاءات) ,ومن ال�سنوات الـ 12أالكرث حرارةّ ،
الحرتار
 11يف ال�سنوات الـ 12املن�رصمة (من  ١٩٩٥حتى  .)٢٠٠6وكان إ
�أقوى على أالر�ض منه على املحيطات منذ العام  .١٩٧٠وعلى �صعيد املوا�سم،
الحرتار �أكرب يف ال�شتاء .وح�صلت �إحرتارات �أخرى يف املدن واملناطق
كان إ
احل�رضية (التي يرمز �إليها مبفعول اجلزيرة احلرارية املدنية) ولكن كانت
حم�صورة على املدى الزمني وميكن �أن تتجلى مفاعيلها من خالل �إ�ستبعاد
�أكرب قدر ممكن من أالماكن املت أ�ثرة من املعلومات حول م�ستوى احلرارة
العاملية ومن خالل زيادة هام�ش اخلط أ�.
لقد بردت بع�ض املناطق منذ العام  ١٩٠١ويبدو ذلك جلي ًا يف املحيط
الحرتار �أ�شد وط أ�ة يف
أالطل�سي ال�شمايل بالقرب من �شمال غرينالند .وكان إ
تلك أاليام يف �أعماق قارتي �آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية .ولكن مبا �أن هذه هي

الحرتار
مناطق ذات تقلبية عالية تختلف من �سنة �إىل �أخرى ،فقد ح�صل م�ؤ�رش إ
أالكرث و�ضوح ًا يف مناطق خطوط العر�ض الو�سطي واملنخف�ضة وخا�صة يف
ال�شارة �إىل
ال�ستوائية .يف اجلزء ال�سفلي و�إىل ي�سار الر�سم  ،١متت إ
املحيطات إ
الحرتار يف مناطق املحيط الهادئ
�إجتاهات احلرارة منذ العام  ١٩٧٩و�أمناط إ
واملناطق املربدة املتعلقة بالنينيو.
التغيات الطويلة املدى يف درجات
بالمكان اليوم حتليل
لقد �أ�صبح إ
رّ
احلرارة اليومية الق�صوى يف عدة مناطق (مثل �أمريكا ال�شمالية وجنوب �أمريكا
اجلنوبية و�أوروبا و�شمال و�رشق �آ�سيا وجنوب �أفريقيا و�أ�سرتاليا) .ت�شري هذه
الت�سجيالت �إىل �إنخفا�ض يف عدد أاليام والليايل الباردة جداً و�إىل �إرتفاع عدد
النهارات ال�شديدة احلرارة والليايل الدافئة منذ العام  ١٩٥٠على وجه التحديد
(راجع ال�س�ؤال  .)٣-٣و�إزداد طول املوا�سم اخلالية من اجلليد يف معظم مناطق
خطوط العر�ض العالية والو�سطية يف جزئي الكرة أالر�ضية .ويظهر ذلك يف
اجلزء ال�شمايل من الكرة أالر�ضية كبداية مبكرة للربيع.
�إىل جانب املعلومات حول أالر�ض امل�شار �إليها �سابقاً ,مت ت�سجيل قيا�سات
احلرارة على أالر�ض يف فرتة معقولة بوا�سطة بالونات الطق�س منذ العام ١٩٥٨
لتقبل
وبوا�سطة أالقمار ال�صناعية منذ العام  .١٩٧٩املعلومات كلها مهي أ�ة ّ
التغيري يف و�سائل القيا�س وملراقبة املمار�سات عند احلاجة .لقد مت �إ�ستخدام
أالقمار ال�صناعية الق�صرية املوج بغية �إن�شاء «الت�سجيل احلراري أ
للقمار

ال�صناعية» من �أجل الطبقات ال�سميكة يف الغالف اجلوي �إىل جانب الرتوبو�سفري
(يتبع)
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٢٥
٥٠
١٠٠
١٥٠

١٩٦٠

٢٠٠٠
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٠٫١٥ ٠٫٠٥ ٠ ٠٫٠٥- ٠٫١٥- ٠٫٢٥- ٠٫٣٥- ٠٫٤٥- ٠٫٥٥- ٠٫٦٥- ٠٫٧٥-

٠٫٠٥٢ ±٠٫١٧٧
٠٫٠٢٦ ±٠٫١٢٨
٠٫٠١٨ ±٠٫٠٧٤
٠٫٠١٢ ±٠٫٠٤٥
ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮ

٠٫٣٥ ٠٫٢٥

٠٫٥٥ ٠٫٤٥

٠٫٧٥ ٠٫٦٥

معدل
ال�س�ؤال  ،١-٣الر�سم ( :١يف أالعلى) متو�سط درجة احلرارة العاملية ال�سنوية( ١النقاط ال�سوداء) ،مع مالءمات ب�سيطة للمعلومات .يدل املحور أالي�رس على ال�شذوذ يف ّ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪجتاه اخلطي �إىل ال�سنوات ال�سابقة ٢٥ :أ
ﻟﻠﻌﻘﺪي�شري ا إل
ﺍﳌﺌﻮﻳﺔاملئوية.
ﺍﳊﺮﺍﺭﺓبالدرجة
ال�سنوات � ١٩٦١إىل  ،١٩٩٠ويدل املحور أالمين على احلرارة الفعلية املتوقعة
(ال�صفر)( ٥٠ ,الربتقايل) ,و�إىل
أ
املئة عام (بنف�سجي) ١٥٠ ,أ
(الحمر) ،وهو يدل على ال�سنوات التالية بح�سب ت�سل�سل اللوان من  ١٩٨١حتى  ٢٠٠٥ومن  ١٩٥٦حتى  ٢٠٠٥ومن  ١٨٥٦حتى العام .٢٠٠٥
أ
أ
ت�صور ب�سيط إللتقاط التقلبات العقدية.
جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن ا إلنحدار أ�كرب بالن�سبة �إىل الفرتات احلديثة الق�صرية ,وهي تدل على �إحرتار متزايد� .ما اخلط املنحني الزرق فهو ّ
أ
معبة من أ�جل �إعطاء فكرة وا�ضحة حول الطق�س :العقدية � ٪٥إىل ( ٪٩٥باللون الرمادي الفاحت) كما مت حتديد هوام�ش اخلط� حول اخلط (بالتايل تتخطى
تبدو التموجات رّ
القيم ال�سنوية هذه احلدود) .تقول النتائج املناخ املثالية التي مت التو�صل �إليها من خالل أ
ً
ب�سيطا �سبق
حتوال
الت�ثريات ا إل�شعاعية املقدرة للقرن الع�رشين (الق�سم � )٩إن ثمة
ً
التغي يف بداية القرن الع�رشين ب�سبب أ
التغيات يف ا إل�شعاع ال�شم�سي والقوة الربكانية والتقلبية
ً
العام  ١٩١٥و�إنك�ساراً
الت�ثريات الطبيعية احلا�صلة مبا فيها رّ
فعليا ح�صل يف رّ
أ
الطبيعية .و�إرتفعت ن�سبة التلوث يف الق�سم ال�شمايل من الكرة أالر�ضية ب�سبب حركة الت�صنيع التي تلت احلرب العاملية الثانية من العام  ١٩٤٠حتى العام  ١٩٧٠و� ّدى هذا
التلوث �إىل التربيد و�إىل �إزدياد ثاين أ�ك�سيد الكربون وغازات الدفيئة أالخرى وقد طبع هذا ا إلزدياد ا إلحرتار احلا�صل يف منت�صف ال�سبعينيات.
1من جمموعة معاومات HadCRUT3
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(ميتد من ال�سطح حتى  10كلم �صعوداً) وال�ستاتو�سفري املنخف�ض (ميتد من 10
الجتاهات على
اللتبا�سات وال�شكوك يف إ
�إىل  30كلم) .وال تزال هناك بع�ض إ
املح�سن التابع لثالثة
الرغم من وجود حتليالت جديدة بوا�سطة مقيا�س كرو�س
ّ
تغي مراقبة
ع�رش قمراً �صناعي ًا منذ العام  ١٩٧٩وعلى الرغم من التح�سن يف رّ
الوقت و�إرتفاع القمر ال�صناعي .ت�شري كافة املعلومات احلديثة املتوافرة منذ
العام � ١٩٥٠إىل �إرتفاع درجة حرارة الرتوبو�سفري مبع ّدل �أكرب بقليل من
ال�سطح يف حني برد ال�سرتاتو�سفري ب�شكل ملحوظ منذ العام  .١٩٧٩ويتما�شى
ذلك مع التوقعات الفيزيائية والنتائج املثالية التي تدل على الدور املتنامي
الذي ت�ؤديه غازات الدفيئة يف �إحرتار الرتوبو�سفري وتربيد ال�سرتاتو�سفري.
كما ي�ساهم �إ�ستنزاف أالوزون فعلي ًا يف تربيد ال�سرتاتو�سفري .وبالتزامن مع

�سجلت �إنخفا�ضات يف طول أالنهار
إ
الرتفاعات امللحوظة يف حرارة أالر�ضّ ،
ويف موا�سم جتلّد البحريات� .إىل جانب ذلك ,ح�صل �إنخفا�ض عام يف الكتلة
اجلليدية يف القرن الع�رشين كما �أ�صبح الذوبان يف الغالف اجلليدي لغرينالند
وا�ضح ًا وانخف�ض الغطاء اجلليدي يف عدد كبري من مناطق اجلزء ال�شمايل من
الكرة أالر�ضية وانخف�ضت �سماكة جليد البحر يف القطب ال�شمايل يف كافة
املوا�سم وب�شكل درامي على أالخ�ص يف ال�صيف ويف الربيع� .أما املحيطات
فهي �أي�ض ًا ت�شهد �إحرتاراً وبد�أ م�ستوى �سطح البحر يرتفع ب�سبب التمدد احلراري
للمحيطات وب�سبب ذوبان اجلليد القاري.

(اليمني  -أال�سفل)� .إىل جهة الي�سار ،و�ضعت أ�مناط عن �إجتاهات احلرارة اخلطية
العاملية من العام  ١٩٧٩حتى العام  ٢٠٠٥املتوقع ح�صولها على ال�سطح .أ�ما �إىل
اليمني فتم و�ضع النماذج املتوقع ح�صولها على الرتوبو�سفري (جهة اليمني) أ�ي من
ال�سطح �إىل �إرتفاع  ١٠كلم وقد أ�خذت هذه املعلومات من ت�سجيالت القمر ال�صناعي.
ت�شري املناطق الرمادية �إىل معلومات غري مكتملة .جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن التوحد
تغيات
املكاين يف ا إلحرتار
امل�سجل يف القمر ال�صناعي يف الرتوبو�سفري ح�صل عند رّ
ّ
حرارة ال�سطح ويتعلق أالمر أ
بالر�ض واملحيط.
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ال�س�ؤال 2-3

يتغي التهطال؟
كيف
رّ
تغيات يف كمية التهطال ويف ح ّدته وتواتره و�أ�شكاله.
ت�شري املالحظات �إىل رّ
وغالب ًا ما تدل مميزات التهطال هذه على تقلبية طبيعية كبرية .وميلك النينيو
التغيات يف دوران الغالف
ت أ�ثرياً كبرياً ،وكذلك هو أالمر بالن�سبة �إىل �أمناط
رّ
اجلوي ،كالتذبدب يف �شمال أالطل�سي على �سبيل املثال .وقد متت مالحظة
التوجهات الطويلة أالمد يف كمية التهطال من العام  ١٩٠٠حتى العام
بع�ض
ّ
 ,٢٠٠٥فكانت �أكرث رطوبة يف �شمال غرب وجنوب �أمريكا ويف �شمال �أوروبا
ويف �شمال وو�سط �آ�سيا ،ولكن �أكرث جفاف ًا يف �ساحل وجنوب �أفريقيا ويف �آ�سيا
اجلنوبية واملتو�سطية .ي أ�تي التهطال آ
الن على �شكل مطر �أكرث منه تهطال
النت�شار
على �شكل ثلج يف املناطق ال�شمالية .وجرى ت�سجيل �إرتفاعات وا�سعة إ
الجمالية
لعدة ظواهر تهطال غزير حتى يف مناطق �إنخف�ضت فيها الكميات إ
تبخر املياه يف الغالف اجلوي
للمت�ساقطات .وترتبط هذه
التغيات ب إ�رتفاع ّ
رّ
الناجت عن �إحرتار حميطات العامل وخا�صة عند اخلطوط العر�ض ال�سفلى .كما مت
ر�صد �إرتفاعات يف ظهور اجلفاف والفيا�ضانات يف عدد من املناطق.
تدل عبارة التهطال على أالمطار �أو الثلوج التي تهطل من ال�سحب �إىل جانب
�أ�شكال �أخرى متجمدة �أو �سائلة تنهمر منها� .إن التهطال متقطع ,ويرتبط نوعه
ب�شكل كبري باحلرارة وبحالة الطق�س .وحتدد حالة الطق�س خمزون الرتطيب من
خالل ال�سحب والتبخر كما حتدد كيفية جتمعها لت�شكل عوا�صف يف ال�سحب.
ويت�شكّل التهطال عند تكاثف بخار املياه الذي ميتد بعيداً يف الغالب يف الهواء
املت�صاعد ثم يربد .ويت أ�تى هذا اجلزء املت�صاعد من الهواء ال�صاعد فوق اجلبال
ومن الهواء الدافئ املحلق فوق هواء �أبرد (حد دافئ) ومن هواء بارد يندفع
حتت هواء �أكرث دفئ ًا (حد دافئ) ,ومن احلمل احلراري الناجت عن �إحرتار ال�سطح
تغي يف هذه املظاهر
ومن �أنظمة طق�س �أخرى ومن ال�سحب .وبالتايل ،يع ّدل �أي رّ
ال�شارة �إىل
متت إ
التهطال .ت�شري خرائط التهطال �أ ّنه متقطّ ع ومتفاوت لذلك ّ
�إجتاهات التهطال يف دليل باملر لق�سوة اجلفاف (راجع الر�سم  ,)١وهو قيا�س
للتغيات يف
لرطوبة أالر�ض من خالل ا�ستخدام التهطال والتوقعات الب�سيطة
رّ
التبخر.
الحرتار املتزايد والناجت عن �إرتفاع �آثار الدفيئة الب�رشية
وقد �أ ّدى إ
بناء
املن� أش�� ,إىل �إزدياد التبخر ،مع العلم �أن طبقة الرتطيب املنا�سبة متوافرةً .
على ذلك ،ت�ؤدي طبقة الرتطيب دور «مكيف هواء» وبالتايل تعمل احلرارة
امل�ستخدمة يف التبخر لرتطيب الهواء ولي�س لتدفئته .فتكون موا�سم ال�صيف
غالب ًا �إما دافئة وجافة �أو باردة و�أكرث رطوبة .لقد ازدادت رطوبة الطق�س يف
غربي �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية (راجع الر�سم  )١لذلك ارتفعت احلرارة هناك
التغيات يف
�أقل مما �إرتفعت يف مناطق �أخرى (راجع ال�س�ؤال  :٣-٣الر�سم ١
رّ
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أاليام الدافئة) .ويرتبط التهطال بحرارت �أكرث �إرتفاع ًا يف ال�شتاء ويف القارات
ال�شمالية ,ويعود ذلك �إىل �أن قدرة املاء التما�سكية يف الغالف اجلوي ترتفع يف
الظروف الدافئة.
يتغي املناخ ,يت أ� ّثر التهطال بطريقة مبا�رشة ,فتتبدل كميته وتواتره
عندما رّ
الحرتار جفاف �سطح أالر�ض ويزيد من �إمكانية حدوث جفاف
و�شكله .ي�رسّ ع إ
ومن ح ّدته �إذا ما ح�صل ,وقد متت مالحظة هذا أالمر يف عدة مناطق من العامل
(راجع الر�سم  .)١لكن ،يفيد �أحد القوانني الفيزيائية الثابتة (عالقة كلوزيو�س -
كالبريون) ب أ�ن قدرة متا�سك املاء يف الغالف اجلوي هي نحو  ٧درجات مئوية,
وهي تزداد كلما �إرتفعت درجة احلرارة درجة مئوية واحدة .ت�شري مراقبات
�إجتاهات الرطوبة الن�سبية �إىل �أنها غري ثابتة ,غري �أنها بقيت على حالها يف
املجمل من ال�سطح �إىل داخل الرتوبو�سفري ،وعليه ف إ�ن احلرارات املتزايدة نتجت
عن تزايد تبخر املاء .طوال القرن الع�رشين كان متوقع ًا �أن يزيد بخار املاء
يف الغالف اجلوي فوق املحيطات بن�سبة تقريبية هي  ,%5وذلك �إ�ستناداً �إىل
تغيات يف حرارات �سطح البحر .يت أ�تى التهطال ب�شكل رئي�س من �أنظمة املناخ
رّ
الجمال �إىل زيادة قوة
التي ينتجها بخار املاء يف الغالف اجلوي ،ما ي�ؤدي يف إ
التهطال و�إىل زيادة خطر حدوث �أمطار غزيرة وظواهر ثلجية .ت�ؤكد النظرية
أال�سا�سية وحمفزات املناخ املثالية واحلقيقة الو�ضعية �أن املناخات الدافئة

الناجتة عن بخار املاء تف�ضي �إىل ظواهر مت�ساقطات �أقوى حني ينخف�ض �إجمايل
التهطال ال�سنوي �إنخفا�ض ًا ب�سيطاً .كما ُتتوقع ظواهر �أ�شد وط أ�ة حني ترتفع
بناء عليه ,يزيد املناخ أالكرث دفئ ًا من خطر ح�صول
كميات التهطال العامةً .
جفاف  -حيث ال متطر  -وح�صول فيا�ضانات  -حيث متطر  -يف �أوقات و /
�أو �أماكن خمتلفة .حتى آ
الن ،حمل العام  ٢٠٠٢الكثري من الفيا�ضانات التي
انت�رشت يف �أوروبا ولكن تاله العام  ٢٠٠٣حام ًال معه موجات حر وجفاف غري
م�سبوقة .يت أ�ثر توقيت الفيا�ضانات واجلفاف وتوزيعهما ،بعمق ،بظواهر دورة
النينيو خا�صة يف املناطق املدارية وعلى خطوط العر�ض الو�سطية ويف البلدان
املطلة على املحيطات.
يقلّ�ص �إنخفا�ض التبخر خمزون الرتطيب العام يف الغالف اجلوي يف
املناطق التي يحجب فيها تلوث الهباء اجلوي أالر�ض عن �ضوء ال�شم�س
املبا�رش .وبينما ميكن ح�صول مت�ساقطات �أقوى تنتج عن تزايد كميات البخار،
بات ميكن �أن تتقل�ص مدة هذه الظواهر وكميتها يف الوقت عينه ألن �إعادة
�شحن الغالف اجلوي بالبخار تتطلب وقت ًا �أكرث.
والقليمية ب�شكل التهطال �إرتباط ًا وثيق ًا يف
ترتبط
التغيات املحلية إ
رّ
اجتاهات حركة الغالف اجلوي التي يحددها النينيو والتذبذب ال�شمال أالطل�سي
(يتبع)
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(( )NAOوهوعبارة عن قيا�س قوة الرياح الغربية يف املحيط أالطل�سي ال�شمايل
التغيات
بال�ضافة �إىل بع�ض �أمناط التقلبية .ترتبط بع�ض
خالل ال�شتاء) ،إ
رّ
الع�صار
بتغي املناخ� .إن التبديل املرتبط ببدء إ
باحلركة امل�شار �إليها �سابق ًا رّ
يجعل بع�ض املناطق �أكرث رطوبة – و�أحيان ًا متيل �إىل �أن تكون �أكرث جفاف ًا -
التغي مع ّقدة .وعلى �سبيل املثال ,ح�صل يف الت�سعينيات تذبذب
ما يجعل �أمناط رّ
يف �شمايل املحيط أالطل�سي يف القطاع أالوروبي ,وكان �أكرث �إيجابية ،ف أ�دى
�إىل ظروف �أكرث رطوبة يف مناطق �أفريقيا ال�شمالية واملتو�سطية (راجع الر�سم
 .)١وقد ا�ستمر اجلفاف املمتد يف �أفريقيا ال�ساحلية (راجع الر�سم  )١منذ العام
 ١٩٦٠حتى العام  ١٩٨٠على الرغم من �إنخفا�ض حدته .ومت ربط هذا اجلفاف
وبالتغيات يف �أمناط حرارة
بالتغيات يف حركة الغالف اجلوي
الطويل أالمد
رّ
رّ
ال�ستوائي على نطاق املحيط الهادئ والهندي أ
والطل�سي .و�أم�سى
�سطح البحر إ
ال�ستوائية و�شبه
اجلفاف منت�رشاً يف معظم مناطق �أفريقيا وعادي ًا يف املناطق إ
ال�ستوائية.
إ

٣

٤-

٢-

٠

٢

يت�سبب �إرتفاع احلرارة ب إ�زدياد �إحتمال �إنهمار التهطال على �شكل مطر ولي�س
على هيئة ثلج ،خا�ص ًة يف اخلريف والربيع ،مع بداية مو�سم الثلج وانتهائه يف
التغيات
املناطق التي تقارب فيها احلرارة درجة التجلد .جتري مالحظة هذه رّ
يف العديد من املناطق خا�صة يف مناطق خطوط العر�ض الو�سطية واملرتفعة
يف اجلزء ال�شمايل من الكرة أالر�ضية .وي�ؤدي ذلك �إىل �إزدياد أالمطار من جهة
و�إىل تخفي�ض احلزم اجلليدية من جهة �أخرى ,وبالتايل �إىل �إختفاء موارد املياه
يف ال�صيف ,عندما تتجلى احلاجة الق�صوى �إليها .وعلى الرغم من مالحظة
تفاوت التهطال الن�سبي وتقطعها ف إ�ن �أمناط التغيري مع ّقدة .وي�شدد الت�سجيل
الطويل املدى على �إختالف �أمناط التهطال من عام �إىل عام �إىل حد ما ،وي�شري
�إىل �أن اجلفاف املمتد على عدة �سنوات يكون مقطوع ًا ب�سنة من أالمطار الغزيرة,
ال�شارة �إىل
فيمكن �أن ي�شعر املرء مث ًال بت أ�ثريات النينيو .وكمثل عن ذلك ،متكن إ
ال�شتاء الرطب يف جنوب الواليات املتحدة أالمريكية خالل العام - ٢٠٠٤
 ٢٠٠٥الذي تال �ستة �أعوام من احلزم اجلليدية التي كانت دون املع ّدل.

ال�س�ؤال  :٢-٣الر�سم ( .١يف أالعلى) أالمناط
املكانية أالهم يف دليل حدة اجلفاف باملري
ال�شهري من العام  ١٩٠٠حتى العام .٢٠٠٢
وهو دليل هام عن اجلفاف وعن قيا�سات
العجز املرتاكم (املرتبط بال�رشوط املحلية
الن�سبية) يف ترطيب �سطح أالر�ض من
خالل �إدخال التهطال ال�سابق ومن خالل
توقع م�ستوى الرتطيب يف الغالف اجلوي
ّ
(�إ�ستناداً �إىل حرارت الغالف اجلوي) .ي�شري
تغي �إ�شارة
اللوح البياين ال�سفلي �إىل كيفية رّ
ا إلجتاه وقوته منذ العام  .١٩٠٠املناطق
امللونة أ
جفافا
بالحمر والربتقايل هي أ�كرث
ً
املعدل ،أ�ما املناطق الزرقاء
من
(رطوبة)
ّ
جفافا (رطوبة)
واخل�رضاء فتكون أ�كرث
ً
عندما تكون أالرقام املذكورة يف أال�سفل
�إيجابية (�سلبية) .ي�شري اخلط أال�سود املتموج
�إىل التقلبات العقدية .ترتبط �سال�سل الوقت
باجتاه معني ،أ�ما أ�مناطه وح�ساب تقلباته
فتبلغ  %٦٧على وجه أالر�ض بح�سب الدليل
�سابقا من العام  ١٩٠٠حتى العام
املذكور
ً
ُ .٢٠٠٢ويالحظ تزايد اجلفاف يف أ�فريقيا
وخا�صة عند ال�ساحل .جتدرا إل�شارة �إىل وجود
مناطق رطبة أ�خرى خا�صة يف غرب أ�مريكا
ال�شمالية واجلنوبية و�شمال أ�ورا�سيا .متت
أالقلمة من (.Dai et al (2004b
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ال�س�ؤال 3-3

تغي يف الظواهر املتطرفة مثل أالمواج الدافئة واجلفاف
هل ح�صل رّ
والفيا�ضانات أ
والعا�صري؟
منذ العام � ،١٩٥٠إزداد عدد أالمواج احلارة والليايل الدافئة .كما �إرتفع
قليال
عدد املناطق التي طالها اجلفاف يف حني �إنخف�ض التهطال على أالر�ض ً
يف ظل تزايد التبخر من جراء ال�رشوط الباعثة على ا إلحرتار .كما �إرتفع عدد
التهطال اليومي الغزير الذي يف�ضي �إىل الفي�ضانات ولكن لي�س يف كل مكان.
يختلف تواتر العوا�صف ا إل�ستوائية أ
والعا�صري من �سنة �إىل أ�خرى �إىل حد كبري
يدل على ح�صول �إزدياد فعلي يف قوتها ويف مدتها منذ العام
ولكن الواقع ّ
 ،١٩٧٠يف املناطق خارج ا إل�ستوائية .تدل التقلبية يف بدء العوا�صف ويف
قوتها على وجود تقلبات يف أ�هم مميزات دوران الغالف اجلوي كما هو احلال
يف التذبذب املحيط أالطل�سي ال�شمايل.
تغي يف خمتلف �أ�شكال
لقد مت احل�صول على معلومات ت�شري �إىل حدوث رّ
الظواهر املناخية املتطرفة� .أما ق�صوتها فال تتخطى غالب ًا  ١٫٥و %١٠من
الوقت (من احلد أالول) و ٩٠٫٩٥و %٩٩من الوقت (من احلد الثاين) .تتخطى
الليايل الدافئة �أو النهارات احلارة (املناق�شة يف ما يلي) م�ستوى الت�سعني
باملئة يف حني ال تتخطى الليايل أ
واليام الباردة م�ستوى الع�رشة باملئة .يتم
التعريف بالتهطال الغزيرة على �أنه كميات يومية تزيد عن  ٩٥باملئة من
امل�ستوى (و ٩٩باملئة منه بالن�سبة �إىل املت�ساقطات ال�شديدة الغزارة).
ومنذ �أواخر العام  ،١٩٥٠ح�صل �إنخفا�ض ملحوظ يف التكرر ال�سنوي يف
الليايل الباردة وتزايد ملمو�س يف التكرر ال�سنوي يف الليايل الدافئة .ولكن مل
النخفا�ضات يف تكرر أاليام الباردة و�إرتفاع التكرر يف
يتم ذكر الكثري حول إ
أاليام احلارة على الرغم من انت�شارها الوا�سع (راجع الر�سم  .)١مل ينتقل توزيع
الحرتار العاملي
احلرارت الق�صوى وال ُدنيا �إىل �أعلى م�ستوياتها الثابتة مع إ
رتت احلدود الباردة �أكرث من احلدود الدافئة منذ خم�سني عام ًا
فح�سب ،بل �إح ّ
(راجع الر�سم  .)١وي�ؤدي تزايد احلدود الدافئة �إىل زيادة تواتر املوجات احلارة.
ت�شري معلومات �إ�ضافية �إىل اجتاه نحو ب�ضعة �أيام متجمدة ترتابط مع مع ّدل
الحرتار يف معظم مناطق خطوط العر�ض الو�سطية.
إ
تغي احلدود مالحظة الزيادات يف ظواهر التهطال الغزير
وخري دليل على رّ
يف مناطق خطوط العر�ض الو�سطى منذ ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية حتى يف
املناطق التي ال يتم فيها ت�سجيل كميات من التهطال الن�سبية (راجع ال�س�ؤال
 )٢-٣كما يتم ر�صد �إرتفاعات متزايدة لظواهر التهطال ال�شديد الغزارة .غري �أن
النتائج متوافرة حول بع�ض املناطق فقط.
�إن قيا�س اجلفاف �أ�سهل من غريه ب�سبب طول مدته .بينما يوجد عدد من
امل�ؤ�رشات و�أجهزة قيا�س حول اجلفاف .تلج أ� بع�ض الدرا�سات �إىل جمموع

التهطال ال�شهري و�إىل معدّالت احلرارة وهما ي�شكّالن ،متحدتني مع بع�ضهما
البع�ض ،مقيا�س ًَا يدعى دليل حدة اجلفاف باملري .وي�شري هذا املقيا�س الذي مت
و�ضعه يف منت�صف القرن الع�رشين �إىل �إجتاه كبري نحو اجلفاف يف عدة مناطق
من اجلزء ال�شمايل للكرة أالر�ضية منذ منت�صف اخلم�سينيات ويدل على جفاف
وا�سع يف مناطق جنوب �أورا�سيا و�شمال �أفريقيا وكندا و�أال�سكا (راجع ال�س�ؤال
 :٢-٣الر�سم  .)١ويدل �أي�ض ًا على �إجتاه معاك�س يف �رشق �أمريكا اجلنوبية
وال�شمالية� .أما يف اجلزء اجلنوبي من الكرة أالر�ضية فكانت �أ�سطح أالر�ض
رطبة يف ال�سبعينيات وجافة يف الت�سعينيات ال�ستينيات ,كما ُ�س ّجل �إجتاه نحو
اجلفاف بني عامي  ١٩٧٤و .١٩٩٨وت�شري الت�سجيالت ذات املدة الطويلة حول
الجتاهات الهامة .وهي
�أوروبا على مدى القرن الع�رشين �إىل عدد قليل من إ
تبني �أن �إنخفا�ض التهطال على أالر�ض منذ اخلم�سينيات ي�شكل ال�سبب أالول
الحرتار احلا�صل على م�ساحات كبرية يف
الجتاهات نحو اجلفاف ،غري �أن إ
يف إ
العقود الثالثة املا�ضية �ساهم بدوره يف �إحداث اجلفاف .وت�شري �إحدى الدرا�سات
�إىل �أن عدد املناطق الكثرية اجلفاف حول العامل ت�ضاعف �أو أ
بالحرى �إزداد منذ
ال�سبعينيات (تعرف هذه املناطق مبناطق يكون فيها دليل حدة اجلفاف باملر
 ،)-٣٫٠ويرتبط هذا الواقع ب إ�نخفا�ض �سابق يف التهطال نتج عن التذبذب
اجلنوبي/النينيو وبتزايدات فعلية نتجت عن �إحرتار أالر�ض.
التغيات يف تواتر العوا�صف أ
والعا�صري
حتجب التقلبية الطبيعية الوا�سعة رّ
ال�ستوائية
ال�ستوائية ويف حدتها .وي�ؤثر النينيو ب�شدة يف حركة العوا�صف إ
إ
حول العامل .وتدل توقعات القدرة التدمريية أ
للعا�صري حول العامل على �إجتاه
مت�صاعد فعلي منذ منت�صف ال�سبعينيات .وهو �إجتاه نحو عوا�صف ذات مدة
ال�ستوائي.
�أطول وقوة �أكرب يرتبط ن�شاطها �إرتباط ًا وثيق ًا بحرارة �سطح البحر إ
وتعززت هذه العالقات ب�سبب �إيجاد تزايد كبري يف �أرقام أالعا�صري القوية ويف
ن�سبتها على �صعيد العامل منذ العام  ,١٩٧٠علم ًا �أن عدد أالعا�صري احللزونية
وعدد �أيامها �إنخف�ضا قلي ًال يف معظم أالحوا�ض .وعلى وجه التحديد ،لقد �إزداد
عدد أالعا�صري من الفئتني الرابعة واخلام�سة بن�سبة  %٧٥منذ العام .١٩٧٠
وقد ح�صلت الزيادات أالو�سع يف �شمال املحيط الهادئ ويف جنوبه الغربي
ويف املحيط الهندي .غري �أن عدد أالعا�صري يف املحيط أالطل�سي ال�شمايل فاق
الطبيعة يف � 9سنوات من الـ � 11سنة املا�ضية ,و�أحد أالعا�صري �رضب الرقم
القيا�سي يف مو�سم العام .٢٠٠٥
امل�سجلة على �سطح الرتوبو�سفري ويف داخله,
�إ�ستناداً �إىل عدد من القيا�سات
ّ
تبينّ �أنه ميكن �أن يكون تبد ًال على �صعيد القطب قد طر�أ مع �إحتمال �إرتفاع
(يتبع)
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حركة بدء عوا�صف ال�شتاء يف الق�سم ال�شمايل من الكرة أالر�ضية �إبان اجلزء
التغيات جزءاً من التقلبات احلا�صلة
الثاين من القرن الع�رشين .وت�شكل هذه
رّ
بالرتابط مع التذبذب يف املحيط أالطل�سي ال�شمايل .وك�شفت املراقبات التي
متت منذ العام  ١٩٧٩حتى منت�صف الت�سعينيات �أن دوران ًا غربي ًا يف الغالف
اجلوي بني قطبي أالر�ض �سيجري بني �شهر كانون الثاين  /دي�سمرب ،و�شباط /
فرباير و�سيتم ذلك داخل الرتوبو�سفري ويف ال�سرتاتو�سفري ال�سفلي بالتزامن مع
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تنحي تدفق املجاري املائية عن خطها على �صعيد القطب ومع تزايد العوا�صف.
التغيات خالل الظواهر الطبيعية ال�ضيقة
�إن الرباهني التي ميكن مراقبتها يف رّ
النطاق (مثل �أعا�صري التورنيدو و�إنهمار الربد والعوا�صف الرعدية) غالب ًا ما
تكون حملية وع�شوائية �إىل درجة ي�صعب عندها اخلروج ب إ��ستنتاجات عامة.
ويف الواقع ،يزداد النمو يف عدة مناطق ب�سبب الوعي املتنامي للمجتمع
وبف�ضل اجلهود املبذولة بغية جمع التقارير حول هذه الظواهر.

١٩٦٠

١٩٧٠

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

٢٠١٩٥٠

٦

١٩٦٠

٠

˚٩٠ﺷﺮﻕ

١٨٠

١٢

١٩٧٠

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

ال�س�ؤال  ،٣-٣الر�سم  .١ا إلجتاهات التي متت مراقبتها (النهارات يف العقود) من العام � ١٩٥١إىل العام  ٢٠٠٣حول تواتر احلرارات الق�صوى با إل�ستناد �إىل القيم امل�سجلة من
العام  ١٩٦١حتى العام  ١٩٩٠ويتم �إ�ستعمالها كخرائط للم�ستوى العا�رش باملئة :أ(�) الليايل الباردة( ,ب) النهارات الباردة مب�ستوى ( ,%٩٠ج) الليايل الدافئة( ,د) النهارات
عاما وهي حتتوي على معلومات حول العام  ١٩٩٩كحد أ�دنى .ت�شمل اخلطوط
الدافئة .مت جمع ا إلجتاهات من خالل علب ال�شبكة التي جتمعت فيها املعلومات خالل أ�ربعني ً
احلمراء املناطق حيث ا إلجتاهات هامة بن�سبة  ،%٥وحتت كل خريطة توجد ظواهر ال�شذوذ للمدة ال�سنوية العامة (املتعلقة أ
بالعوام بني  ١٩٦١و .)١٩٩٠ي�شري اخلط أالحمر
�إىل التقلبات العقدية� .إن ا إلجتاهات اخلا�صة بامل�ؤ �رشات ا إلجمالية امل�شار �إليها هامة مب�ستوى  . %٥أ�قلمة عن)2006( .Alex et al
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ﺏ( ﺷﺬﻭﺫ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺟﻠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ(

١٫٠
٠٫٥
٠٫٠
٠٫٥١٫٠١٫٥-

ﺝ( ﺷﺬﻭﺫ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺘﺠﻤﺪﺓ )ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ(

٤
٢
٠

٢-

ﺩ( ﺷﺬﻭﺫ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻠﺠﻲ )ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ(

٤٠
١٢٣٤-

٠
٢٠٤٠٦٠٨٠-

٤٫٠
٢٫٠
٠٫٥
٠٫٢٠٫٤-

ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻩ( ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﳊﺰﻡ ﺍﳉﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻋﺎﳌﻲ(

ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ) ١٠٦ﻛﻠﻢ(٢

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺷﺬﻭﺫ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻠﺠﻲ
) ١٠٦ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
) ١٠٦ﻛﻠﻢ(٢
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ(

٤٫٠
٢٫٠
٠٫٥
٠٫٢٠٫٤٠٫٦٠٫٨-

ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ) ١٠٦ﻛﻠﻢ(٢

ﺃ( ﺷﺬﻭﺫ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺷﻤﺎ ًﻻ ˚٦٥

ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ) ١٠٦ﻛﻠﻢ(٢

ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

العموم وبطريقة درامية يف ال�صيف على وجه اخل�صو�ص .كما مت ت�سجيل
�إنخفا�ضات يف الرتبة ال�صقيعية وتقل�صات مو�سمية يف أالر�ض املجمدة
ويف أالنهار والبحريات اجلليد .كما مت ت�سجيل تقل�ص الغالف اجلليدي يف
مناطق �ساحلية هامة يف غرينالند وغرب القطب اجلنوبي و�إنخفا�ض يف
احلزم اجلليدية يف �شبه جزيرة القطب اجلنوبي .وي�ؤ دي ذلك �إىل �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر .وي�ساهم ذوبان احلزم اجلليدية والقلن�سوات اجلليدية
والغالف اجلليدي �إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة تقدر بـ ٠٫٤±١٫٢
بال�سنة يف الفرتة املمتدة بني العامني  ١٩٩٣و.٢٠٠٣
تقوم أالقمار ال�صناعية ب�شكل متوا�صل بر�صد معظم الغطاء الثلجي
املو�سمي وت�شري �إىل �إنخفا�ض الغطاء الثلجي يف الربيع يف اجلزء ال�شمايل
من أالر�ض بن�سبة  %٢يف العقد الواحد منذ العام  ,١٩٩٦على الرغم من
النخفا�ض
تغي ب�سيط يف اخلريف �أو يف بداية ال�شتاء .وقد ح�صل هذا إ
ت�سجيل رّ
يف الربيع يف عدة �أمكنة على الرغم من �إرتفاع التهطال.
وال تعطي املعلومات املتوافرة من أالقمار ال�صناعية حتى آ
الن قيا�سات
دقيقة حول ظروف اجلليد والبحريات أ
والنهار �أو حول أالر�ض املتجمدة
ب�شكل مو�سمي �أو دائم.
والقليمية وغالب ًا ما
بيد �أنه مت ن�رش عدد كبري من التقارير املحلية إ
كانت التقارير ت�شري �إىل �إرتفاع درجة حرارة الرتبة ال�صقيعية و�إىل تزايد
كثافة ذوبان الطبقة املغطية للرتبة ال�صقيعية و�إىل تقل�ص العمق املتجمد
المتداد
يف ال�شتاء يف املناطق املتجمدة بح�سب املوا�سم و�إىل �إنخفا�ض يف إ
امل�ساحي للرتبة ال�صقيعية و�إىل تقهقر مدة أالنهار والبحريات اجلليدية
املو�سمية.
وقد �أعطت أالقمار ال�صناعية منذ العام  ١٩٧٨معلومات دائمة حول
�إمتداد النهر اجلليدي يف القطبني ال�شمايل واجلنوبي .وقد �إنخف�ض مع ّدل
�إمتداد النهر اجلليدي بن�سبة  %٠٫٦± ٢,٧يف العقد وبن�سبة  ٪٢٫٤±٧٫٤يف
ال�صيف يف القطب ال�شمايل� .أما امتداد النهر اجلليدي يف القطب اجلنوبي
فلم يدل على �أي توجه يذكر .وقد مت التو�صل �إىل معلومات حول الكثافة,

١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠
٠٫٥١٫٠-

١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠
٠٫٥١٫٠١٩٦٠

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ
) ١٠٢ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ(

معدل الثلج
نعم .ت�شري املراقبات على ال�صعيد العاملي �إىل تراجع ّ
واجلليد منذ عدة �سنوات وخا�صة منذ العام  ,١٩٨٠وقد �إزداد هذا الرتاجع
رتفاعا يف الثلج
ً
يف العقد أالخري ب�إ�ستثناء بع�ض املناطق التي �شهدت � إ
تغيات أ�خرى (راجع الر�سم  .)١وقد أ�خذت معظم اجلبال
واجلليد� ،إىل جانب رّ
اجلليدية تتقل�ص ,يف حني يتال�شى الغطاء اجلليدي باكراً يف الربيع،
أ�ما النهر اجلليدي يف املحيط أالطل�سي فيتقل�ص يف كافة املوا�سم على

خا�صة بوا�سطة الغوا�صات �إال �إنها تنح�رص يف و�سط القطب ال�شمايل حيث ت�شري
�إىل ح�صول تقل�ص بن�سبة  %٤٠تقريب ًا بني �سنة  ١٩٥٨و .١٩٧٧وي�شكل ذلك
تقديراً مبالغ ًا فيه حول الذوبان يف منطقة القطب ال�شمايل كلها.
وقد بد�أت ااجلبال اجلليدية والقلن�سوات اجلليدية بالتناق�ص ,ومن املرجح
(يتبع)

ﻭ( ﺷﺬﻭﺫ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳉﻠﻴﺪﻱ )ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ(

ﺯ( ﺷﺬﻭﺫ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻄﺢ  ˚٦٥ﺟﻨﻮﺑ ًﺎ
١٩٧٠

١٩٨٠

ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩٩٠

٢٠٠٠

ال�س�ؤال  ،١-٤الر�سم � .١شذوذ يف �سال�سل الوقت (تعني �إنحراف �سال�سل الوقت عن الن�سبية
الطويلة املدى) يف حرارة هواء ال�سطح القطبي (� .)A,Gإمتداد النهر اجلليدي يف القطبني
ال�شمايل واجلنوبي (� .)B,Fإمتداد أالر�ض املتجمدة ( )cيف اجلزء ال�شمايل من الكرة أالر�ضية
(� ،)NHإمتداد الغطاء الثلجي ( )Dيف اجلزء ال�شمايل من الكرة أالر�ضية .توازن كتلة احلزم
اجلليدية العاملية ( .)Eيدل اخلط أالحمر العري�ض ( )Eعلى ميزان الكتلة اجلليدية العاملية
املرتاكمة أ
والعمدة أالخرى ,يف اجلداول أالخرى يدل على التقلبات العقدية.
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�أن يكون هذا التناق�ص قد بد�أ منذ العام  .١٨٥٠وعلى الرغم من بقاء العديد من
جملّدات اجلزء ال�شمايل للكرة أالر�ضية �شبه متوازنة ل�سنوات يف ال�سبعينيات,
تبع ذلك �إرتفاع يف التقل�ص .و�أدى ذوبان احلزم اجلليدية والقلن�سوات اجلليدية
�إىل �إرتفاع م�ستوى البحر بن�سبة  ٠٫٢٢ ± ٠٫٧٧ميليمرت يف ال�سنة ،بني �سنتي
 ١٩٩١و.٢٠٠٤
كما �أدى ذوبان الغالفات اجلليدية يف غرينالد والقطب اجلنوبي �إىل �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر بن�سبة  ٠٫١ ±٠٫٢ميليمرت يف ال�سنة ,يف حني �أ ّدى التناق�ص
احلا�صل يف القطب اجلنوبي �إىل رفع م�ستوى �سطح البحر بن�سبة ٠٫٣٥ ±٠٫٢
ميليمرت يف ال�سنة بني عامي  ١٩٩٣و .٢٠٠٤وقد بات ح�صول خ�سارة متزايدة
يف العام  ٢٠٠٥حقيقة ظاهرة� .إن كثافة املرتفعات العالية يف املناطق
الباردة من غرينالند و�رشق القطب ال�شمايل ,رمبا من خالل �إزدياد التهطال,
�شهدت تبدالت مفاجئة من خالل الذوبان يف املناطق ال�ساحلية يف غربي
القطب اجلنوبي ويف غرينالند .وت أ�تي هذه العملية كرد على تزايد تدفق الثلج

والذوبان يف �سطح غرنالند .ويتفاعل اجلليد مع املناخ املحيط بطرق معقدة،
التغيات املحددة غري وا�ضحة .لكن ،مما ال �شك فيه
لذا تبقى دائم ًا �أ�سباب
رّ
هو �أن اجلليد يتذوب عندما تكون احلرارة �أعلى من نقطة التجمد .وقد ح�صل
�إنخفا�ض يف الغطاء الثلجي ويف اجلبال املجمدة على الرغم من �إرتفاع تهطال
تغيات الغطاء
الثلج يف عدة حاالت ,ما ت�سبب ب إ�رتفاع حرارة الهواء .ت�ؤثر رّ
الثلجي يف أالر�ض املتجمدة ويف البحريات أ
والنهر اجلليدية �إال �أن هذا أالمر ال
للتغيات احلا�صلة التي تف�ضي �إىل القول ب أ�ن تزايد حرارات
ي�شكل �رشح ًا كافي ًا رّ
الهواء كان هاماً .ميكن �أن تتما�شى التقل�صات يف النهر اجلليدي يف القطب
تغيات احلرارة.
ال�شمايل مع أالمثلة امل�ستقاة من الدوران التاريخي ومن رّ
وتتالءم الزيادات يف تهطال الثلج فوق الغالف اجلليدي يف بع�ض املناطق
الحرتار وكذلك هو احلال بالن�سبة �إىل الذوبان يف املناطق
الرئي�سية الباردة مع إ
ال�ساحلية ويف الرف اجلليدي البديل وعلى طول عدد من ال�سواحل.
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هل يرتفع م�ستوى البحر؟
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نعم .من امل�ؤ كد أ�ن م�ستوى �سطح البحر العاملي �إرتفع يف القرن الع�رشين
تغي ب�سيطة بني
بتدرج وما زال حتى اليوم يزداد ّ
مبعدل ت�صاعدي بعد فرتة رّ
مبعدل أ�كرب
�صفر و 1900بعد امليالد ومن املتوقع أ�ن يرتفع م�ستوى البحر ّ
يف هذا القرن .أ�ما ال�سببان الرئي�سيان يف �إرتفاع م�ستوى البحر فهما :التمدد
احلراري للمحيطات (تتمدد املياه عندما ت�سخن) والنق�ص يف اجلليد القاري
الناجت عن الذوبان املتنامي.
لقد �إرتفع م�ستوى البحر بن�سبة  ١٢٠مرتاً خالل عدة �ألفيات تلت نهاية
الع�رص اجلليدي (منذ � ٢١ألف �سنة تقريباً) وا�ستقر منذ نحو �ألفي �إىل ثالثة
�آالف عام .وتدل م�ؤ�رشات م�ستوى �سطح البحر على �أن م�ستوى البحر العاملي
يتغي فعلي ًا منذ ذلك الوقت حتى القرن التا�سع ع�رش .وي�شري الت�سجيل آ
اليل
مل رّ
لتغي م�ستوى البحر احلديث �إىل بدء �إرتفاع م�ستوى البحر يف القرن الع�رشين.
رّ
أ
ومن املتوقع �ن يرتفع مع ّدل م�ستوى البحر العاملي يف القرن الع�رشين مبع ّدل
 ١٫٧ميليمرتاً يف ال�سنة.
وتعطي أالقمار ال�صناعية املتوافرة منذ الت�سعينيات معلومات �أكرث دقة
حول م�ستوى �سطح البحر مع تغطية �شبه كاملة .وت�شري املعلومات امل�سجلة
على مدى العقد �إىل �إرتفاع م�ستوى البحر مبع ّدل  ٣ميليمرت يف ال�سنة منذ العام
 ,١٩٩٣ومبع ّدل �أكرب من املع ّدل امل�سجل يف الن�صف ال�سابق من القرن وي�ؤكد
قيا�س حركة املد واجلزر ال�ساحلية هذه امل�شاهدة ,وي�ؤكد �أن معدّالت مماثلة
ح�صلت يف عقود �سابقة.
بال�ضافة �إىل النماذج املناخية ,تدل معلومات أالقمار ال�صناعية
إ
الرتفاع يف م�ستوى البحر مل يح�صل
وامل�شاهدات الهيدروغرافية على �أن إ
ب�شكل موحد حول العامل .ففي بع�ض املناطق كانت املعدّالت �أعلى من
الرتفاع الن�سبي العاملي بينما كان م�ستوى البحر ينخف�ض يف مناطق �أخرى.
إ
لتغي معدّالت �إرتفاع م�ستوى البحر من
ويتم �إ�ستنتاج التقلبية املكانية الفعلية رّ
امل�شاهدات الهيدروغرافية .ويت أ�تى �إرتفاع التقلبية املكانية يف مع ّدل م�ستوى
التغيات غري املوحدة يف احلرارة وامللوحة ،كما �أنه يت أ�ثر بدوران
البحر ب�سبب رّ
املحيط.
وت�سمح املعلومات �شبه العاملية حول حرارة املحيط ,وقد �أ�صبحت متاحة
يف ال�سنوات أالخرية ,بقيا�س التمدد احلراري .ويعتقد �أن التمدد احلراري بني
العامني  ١٩٦١و� ٢٠٠٣أ ّدى باملع ّدل �إىل ربع �إرتفاع م�ستوى البحر احلايل،
الرتفاع.
يف حني �أ ّدى الذوبان يف أالر�ض اجلليدية �إىل �أقل من ن�صف هذا إ
وبالتايل ،ف إ�ن احلجم الفعلي إلرتفاع م�ستوى �سطح البحر امل�شاهد مل يكن
يف�رس ب�شكل مر�ض بوا�سطة هذه املعلومات كما �أ�شار التقييم التجميعي الثالث

بتغي املناخ.
للهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
خالل أالعوام املا�ضية ( )٢٠٠٣ - ١٩٩٣التي �شهد خاللها نظام املراقبة
حت�سن ًا ملحوظاً ،كان التمدد احلراري وذوبان اجلليد القاري ي�سببان نحو ن�صف
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر (كل واحد يقدم الن�صف) .على الرغم من وجود بع�ض
ال�شكوك يف التقديرات.
خالل أالعوام أالخرية ،ا�شرتط التوافق املنطقي بني �إرتفاع مع ّدل م�ستوى
البحر وبني كمية التمدد احلراري وخ�سارة اجلليد القاري و�ضع حد �أعلى
تغي خمزون املاء أالر�ضي الذي كان بالكاد معروفاً .و�أظهرت النتائج
حلجم رّ
تغيات
النموذجية عدم وجود توجه وا�ضح يف خمزون املاء على أالر�ض ب�سبب رّ
حركة املناخ كما �أنها �أظهرت وجود عدد كبري من التبدالت العقدية �إىل جانب
التبدالت بني ال�سنوات .يف ال�سنوات أالخرية بني  ،٢٠٠٣ – ١٩٩٣ظهر تعار�ض
ب�سيط بني �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر وكمية امل�ؤثرات فيه ،ميكن �أن يكون
(يتبع)
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ال�س�ؤال  ،١-٥الر�سم � .١سال�سل الوقت املتعلقة مب�ستوى �سطح البحر الن�سبي العاملي
(ا إلنحرافات يف ن�سبة أالعوام بني  ١٩٨٠و )١٩٩٩املا�ضي واملتوقع يف امل�ستقبل.
املعلومات حول فرتة ما قبل  ١٨٧٠غري متوافرة .يدل الظل أالخ�رض على ال�شكوك
لتغي م�ستوى �سطح البحر (الق�سم  .)3.4.6يدل اخلط
يف التقدير الطويل املدى رّ
أالحمر على �إعادة بناء ن�سبة م�ستوى البحر العاملي من خالل مقيا�س املد واجلزر
معدل التقلبات من منحنى ب�سيط .يدل
(الق�سم  .)5.5.2.1ويدل الظل أالحمر �إىل ّ
اخلط أالخ�رض �إىل ن�سبة م�ستوى البحر الن�سبي العاملي من خالل قمر �صناعي لقيا�س
معدل التوقعات النموذجية من �سيناريو SRESأ�1ب
ا إلرتفاعات .ميثل الظل أالزرق ّ
أ
للقرن الواحد والع�رشين املتعلق بالعوام من العام � ١٩٨٠إىل  ،١٩٩٩ومت قيا�سها
بعيداً عن امل�شاهدات .ترتبط توقعات فرتة ما بعد  ٢١٠٠ب�إ�صدارات ال�سيناريو
(الق�سم ،١٠مناق�شة حول توقعات �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر و�سيناريوهات أ�خرى
يف التقرير) .ميكن أ�ن يرتفع م�ستوى �سطح البحر ب�ضعة أ�متار على مر الع�صور
أ
واللفيات (الق�سم .)٤-٧-١٠
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ناجت ًا عن العمليات الب�رشية املن� أش� غري املحددة (مثل �إ�ستخراج املياه اجلوفية
وجتميعها يف خزانات و�رصف مياه أالرا�ضي الرطبة و�إزالة الغابات).
ومن املتوقع �أن يرتفع م�ستوى �سطح البحر العاملي يف القرن الواحد
والع�رشين مبع ّدل يفوق مع ّدل الفرتة املمتدة بني العامني  ١٩٦١و.٢٠٠٣
وبح�سب التقرير اخلا�ص حول �إ�صدار ال�سيناريوهات من قبل الهيئة احلكومية
الدولية ,ي�شري ال�سيناريو �أ1ب ملنت�صف �سنة � ٢٠٩٠إىل �أن م�ستوى �سطح البحر
العاملي �سي�سجل �إرتفاع ًا من � ٠٫٢٢إىل  ٠٫٤٤مرتاً �أي بن�سبة تفوق م�ستويات
العام  ١٩٩٠وهو بالتايل �سيزداد نحو  ٤ميليمرت يف ال�سنة .وكما يف ال�سابق,
تغي
التغي يف م�ستوى البحر موحداً على ال�صعيد اجلغرايف ,و�سيبلغ رّ
لن يكون رّ

القليمي نحو  ٠٫١٥مرتاً من ن�سبة التوقع النموذجي .ومن
م�ستوى البحر إ
الرتفاع ولكن �سيفقد
املتوقع �أن يت�سبب التمدد احلراري ب أ�كرث من ن�صف مع ّدل إ
اجلليد القاري كتلته تدريجي ًا مع تقدم الع�رص .وهناك بع�ض ال�شكوك حول ما
�إذا كان تدفق اجلليد من الغالف اجلليدي �سي�ستمر بالتزايد كنتيجة لتدفق الثلج
املت�سارع .و�سي�ضيف ذلك �إرتفاع ًا �أخر على م�ستوى �سطح البحر .لكن ،ال ميكن
�أن تتم التوقعات التحليلية حول كمية الزيادة مب�صداقية نظراً للفهم املحدود
للعملية املذكورة.
ي�شري الر�سم أالول �إىل التطور يف م�ستوى �سطح البحر الن�سبي العاملي يف
املا�ضي وتوقع �سيناريو � SRESأ1ب للقرن الواحد والع�رشين.
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ال�س�ؤال 1-6

والتغيات املناخية الهامة أالخرى
ما الذي ت�س ّبب بالع�صور اجلليدية
رّ
قبل الثورة ال�صناعية؟
لقد تبدل املناخ على أالر�ض يف خمتلف أالوقات مبا فيها فرتات مل يكن
التغيات
ي�ؤ دي ا إلن�سان خاللها أ�ي دور .وح�صل تطور كبري يف معرفة أ��سباب رّ
التغيات يف ميزان أالر�ض ا إل�شعاعي ال�سبب
املناخية آو�لياتها .وكانت
رّ
التغيات خمتلفة ومتعددة
التغيات املناخية ،ولكن أ��سباب هذه رّ
الرئي�سي خلف رّ
وهي :الع�صور اجلليدية واحلرارة يف زمن الدينا�صورات وتقلبات أاللفيات
ال�سابقة .وينبغي تف�صيل كل �سبب من أال�سباب على حدى .ميكن القيام بهذا
التغيات
أالمر مب�صداقية يف هذه أاليام� ,إذ بات
ً
م�ستطاعا جت�سيد عدد كبري من رّ
ال�سابقة بوا�سطة مناذج حتليلية.
ال�شعاع أالر�ضي (راجع ال�س�ؤال -١
يتحدد املناخ العلمي من خالل ميزان إ
يتغي املناخ من خالل ثالث
يتغي امليزان إ
ال�شعاعي وبالتايل رّ
 .)١ميكن �أن رّ
التغيات يف حلقة
التغي يف إ
ال�شعاع ال�شم�سي الوارد (من خالل رّ
طرق هي� :أوالً ،رّ
ال�شعاع ال�شم�سي
أالر�ض �أو يف ال�شم�س بحد ذاتها) ,ثانياً،
التغيات يف ك�رس إ
رّ
التغي من جراء
املعكو�س (وي�سمى هذا الك�رس البيا�ض ,وميكن �أن ينتج هذا
رّ
التغيات يف غالف ال�سحب �أو يف �سالئف �صغرية تدعى الهباء اجلوي �أو يف
رّ
غطاء أالر�ض) ,ثالثاً ،تب ّدل الطاقة الطويلة املوج املنعك�سة جمدداً �إىل الف�ضاء
التغيات يف تركيزات غاز الدفيئة مثالً) .ومن جهة �أخرى ،يعتمد
(من خالل
رّ
املناخ املحلي على كيفية توزيع احلرارة من قبل الغيوم وعلى تيارات املحيط.
التغيات املناخية ال�سابقة.
وقد �أ ّدت هذه العوامل كلها دوراً يف رّ
يف البداية الع�صور اجلليدية :ن� أش�ت الع�صور اجلليدية وتال�شت يف دورات
طبيعية على مدى  ٣ماليني �سنة خلت .وتدل حقائق قوية على ارتباط هذه
الع�صور بالتقلبات الدورية حللقات أالر�ض حول ال�شم�س ,وتعرف هذه أالخرية
ال�شعاع
با�سم دورات ميالنكوفيت�ش (راجع الر�سم  .)١تبدل هذه احللقات كمية إ
ال�شم�سي الوارد �إىل كل خط عر�ض يف كل مو�سم (ولكنها بالكاد ت�ؤثر على
الن�سبة ال�سنوية العاملية) .وميكن قيا�سها بوا�سطة بع�ض التحديدات الفلكية.
ال يزال النقا�ش دائراً اليوم حول كيفية ح�صول الع�صور اجلليدية و�إنتهائها.
ولكن تفيد درا�سات عدة ب أ�ن كمية �سطوع ال�شم�س يف ال�صيف يف القارات
ال�شمالية هامة جداً :ف إ�ذا مل ت�صل هذه الكمية �إىل القيمة اخلطر �سي�ؤدي ذلك �إىل
عدم ذوبان الثلج املرتاكم من ال�شتاء املا�ضي خالل ال�صيف و�سيبد�أ الغالف
اجلليدي بالنمو وبالتايل �سيرتاكم الثلج .وت�ؤكد مناذج املناخ املركبة �إمكانية
بدء الع�رص اجلليدي بهذه الطريقة يف حني مت �إ�ستخدام مناذج ب�سيطة مفهومية
التغيات يف احللقات .و�ستحدث
بغية جت�سيد بدء هذه التجلّدات إ
بال�ستناد �إىل رّ
املرحلة الثانية من تقل�ص الت�شمي�س يف ال�صيف يف املناطق ال�شمالية,

التغيات يف حلقات أالر�ض (دورات ميالنكوفيت�ش)
ال�س�ؤال  ،١-٦الر�سم  .١ر�سم حول رّ
التي أ� ّدت �إىل دور الع�رص اجلليدي T .يدل على (ا إلنحناء) يف حمور أالر�ض E .يدل
التغيات يف املحور ال�صغري ل�شكلها
تغي ا إلختالف املركزي للحلقة (ب�سبب رّ
على رّ
التغيات يف اجتاه �إنحناء املحور يف نقطة معينة من احللقة.
البي�ضاوي)  Pيدل على رّ
امل�صدر رام�سفورت و�شالونرب (.)٢٠٠٦

امل�شابهة لتلك التي ح�صلت يف الع�صور اجلليدية ال�سابقة بعد � ٣٠ألف عام.
و�أ ّدى ثاين �أك�سيد الكربون دوراً يف الغالف اجلوي يف الع�صور اجلليدية على
الرغم من عدم كونه م�سببها الرئي�سي .وتدل املعلومات حول القلن�سوة اجلليدية
يف القطب اجلنوبي �إىل �أن تركيز ثاين �أك�سيد الكربون كان قلي ًال يف الفرتات
اجلليدية الباردة (~ ١٩٠جزءاً باملليون) يف حني كان عالي ًا يف الفرتات
البينية اجلليدية احلارة (~ ٢٨٠جزءاً باملليون) .ويتبع ثاين �أك�سيد الكربون
تغيات احلرارة يف القطب اجلنوبي بفارق مئات ال�سنني.
يف الغالف اجلوي رّ
التغيات املناخية يف بداية الع�صور اجلليدية ويف نهايتها وتتطلب
حت�صل
رّ
التغيات املناخية
مئات ال�سنني لت أ�خذ جمراها ,ولهذا ال�سبب تت أ�ثر معظم
رّ
اليجابية لثاين �أك�سيد الكربون .وبنتيجة هذا الت أ�ثر ،يتعزز
بالت أ�ثري التفاعلي إ
التربيد أالويل الب�سيط بف�ضل دورات ميالنكوفيت�ش يف حني ينخف�ض تركيز
ثاين �أك�سيد الكربون .وبالتايل تنتج مناذج املناخ املركب نتائج واقعية عندما
يتم ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون كم�سبب (املناق�شة يف أالق�سام .)١·٤·٦
خالل الع�رص اجلليدي أالخري ،ح�صل �أكرث من ع�رشين تبد ًال مناخي ًا مفاجئ ًا
ودرامي ًا برز ب�شكل ملحوظ يف ت�سجيالت املحيط أالطل�سي (الق�سم .)٦.٤
وتختلف هذه التبدالت عن التجلدات يف دورات الفرتات البينية اجلليدية .وعلى
تغيات وا�سعة يف احلرارة الن�سبية العاملية :ال
أالرجح يبدو �أنها ال ت�ؤدي �إىل رّ
التغيات يف غرينالند والقطب اجلنوبي يف حني �أنها متزامنة يف �شمال
تتزامن رّ
(يتبع)
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التغيات ال حتتاج
وجنوب املحيط أالطل�سي .وتدل هذه النتيجة على �أن هذه
رّ
ال�شعاع العاملي بل تكتفي ب إ�عادة توزيع احلرارة
تغي كبري يف ميزان إ
�إىل رّ
داخل نظام املناخ .ومن امل�ؤكد �أن التبدالت يف دوران املحيط ويف نقل احلرارة
ميكن �أن ت�رشح عدداً كبرياً من مميزات هذه الظواهر املفاجئة .تظهر املعلومات
بالمكان حدوث بع�ض
حول تر�سبات أالنهار ومناذج تركيب املناخ �أنه كان إ
التغيات من جراء عدم اال�ستقرار املوجود يف الغالفات اجلليدية املحيطة
هذه رّ
باملحيط أالطل�سي �آنذاك ,ويف�ضي ذلك �إىل تدفق املاء العذب يف املحيط.
وقد �شهد تاريخ املناخ فرتات �أكرث حرارة ,ح�صل معظمها منذ  ٥٠٠مليون
�سنة ,ومن املرجح �أن أالر�ض كانت خالية متام ًا من الغالفات اجلليدية يف
تلك الفرتة (ي�ستطيع علماء اجليولوجيا ت أ�كيد ذلك من خالل آ
الثار التي يرتكها
اجلليد على ال�صخر) ,على عك�س ما هي عليه يف الوقت احلايل حيث يغطي
الثلج غرينالند واملحيط أالطل�سي .وتعود املعلومات حول كثافة غاز الدفيئة
�إىل ماليني ال�سنني ،وبالتايل ف إ�ن التو�صل �إىل ما بعد القلن�سوات اجلليدية يف
القطب اجلنوبي غري م�ؤكد بعد .ولكن تفيد حتليالت بع�ض العينات اجليولوجية
تزامن الفرتات الدافئة اخلالية من اجلليد مع م�ستويات مرتفعة لثاين �أك�سيد
تغيت م�ستويات
الكربون يف الغالف اجلوي .و�إ�ستناداً �إىل مقيا�س مليون عام ,رّ
ثاين �أك�سيد الكربون ب�سبب الن�شاط التكتوين ،ما ي�ؤثرعلى معدّالت تبادل ثاين

�أك�سيد الكربون بني الغالف اجلوي واملحيط على الياب�سة .راجع املربع ١-٦
للمزيد من املعلومات حول املناخات القدمية.
التغيات
ت�شكل التقلبات يف الطاقة ال�صادرة عن ال�شم�س �أحد �أ�سباب
رّ
املناخية .ت�شري القيا�سات يف العقود القريبة �إىل �أن ال�صادرات ال�شم�سية �إختلفت
قلي ًال (نحو  )%٠٫١يف دورة م�ؤلفة من  ١١عاماً .وتدل البقع ال�شم�سية (العائدة
ال�شعاع
�إىل القرن ال�سابع ع�رش) واملعلومات حول النظائر الناجتة عن ت أ�ثري إ
تغيات بعيدة أالمد يف احلركة ال�شم�سية .وي�شري ترابط
الكوين على ح�صول رّ
املعلومات ومنوذج املناخ املركب �إىل �أن التقلبية ال�شم�سية املوجودة والن�شاط
الربكاين كانا من أال�سباب امل�ؤدية �إىل التقلبات املناخية خالل أاللفية قبل
بدء احلقبة ال�صناعية.
التغيات املناخية املختلفة يف املا�ضي
ت�سلّط هذه أالمثلة ال�ضوء على
رّ
بتغيات مناخية
و�أ�سبابها املختلفة .واحلقيقة هي �أن العوامل الطبيعية ت�سببت رّ
التغي املناخي احلايل مرده طبيعي .وعليه ،ف إ�ن وجود
يف املا�ضي ال تعني �أن رّ
ال�صواعق امل�سببة للحرائق يف الغابات ال يف�ضي �إىل القول ب أ�نه من امل�ستحيل
�أن يكون �سبب احلريق بع�ض املخيمني املهملني .يطرح ال�س�ؤال � ١-٢س�ؤا ًال
التغيات املناخية بت أ�ثري الب�رش مقارنة مع ت أ�ثري الطبيعة
حول مدى �إرتباط
رّ
ومدى م�ساهمة العن�رصين فيها.
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ال�س�ؤال 2-6

بالتغيات ال�سابقة
تغي املناخ احلايل غري �إعتيادي مقارنة
رّ
هل يعترب رّ
التي حدثت يف تاريخ الكرة أالر�ضية؟
تغي املناخ يف كافة ال�سنوات طوال تاريخ الكرة أالر�ضية .وتعترب بع�ض
رّ
تغي املناخ احلايل �إعتيادية ،أ�ما بع�ضها أالخر فيعترب غري �إعتيادي.
مظاهر رّ
رقما
وحققت تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون املوجودة يف الغالف اجلوي ً
عاليا مقارنة بالن�صف مليون �سنة املا�ضية م�سجلة بذلك معد ً
�رسيعا
ّال
ً
قيا�سيا ً
ً
دفئا من درجات
�ستثنائيا .أ�ما درجات احلرارة العاملية احلالية فهي أ�كرث ً
ً
و� إ
احلرارة التي ُ�س ّجلت يف خالل القرون اخلم�سة املا�ضية ،ال بل يف خالل أ�كرث من
لتغي املناخ
أ�لفية .ويف حال �إ�ستمر ا إلحرتار على ما هو عليه اليوم ،ف�ستكون رّ
يف خالل هذا القرن نتائج غري �إعتيادية على أال�صعدة اجليولوجية .ويعترب
ًَ
تغيات
تغي املناخ
تغي املناخ احلايل ،كون رّ
مظهرا أ�خر من مظاهر رّ
ال�سبب يف رّ
أ
املن�ش� (راجع ال�س�ؤ ال  ،)1-6أ�ما معظم ا إلحرتار
املناخ ال�سابقة كانت طبيعية
فمرده أالن�شطة الب�رشية.
الذي ُ�س ّجل يف خالل اخلم�سني �سنة املا�ضية ّ
تغي املناخ احلايل مع
ويجب ت�سجيل ثالثة �إختالفات عندما تتم مقارنة رّ
املناخ ال�سابق �أي الطبيعي املن� أش�� .أوالً ،يجب حتديد العامل املتقلب الذي تتم
مقارنته ،هل هو تركيز غاز الدفيئة �أو درجة احلرارة �أو بع�ض معايري املناخ،
التغي؟ ثانياً ،من
وهل ُيركّ ز هذا العامل على القيمة املطلقة �أم على مع ّدل
رّ
والتغيات العاملية .فغالب ًا ما تكون
التغيات املحلية
ال�رضوري التمييز بني
رّ
رّ
التغيات العاملية كون العوامل املحلية
تغيات املناخ املحلية �أو�سع من
رّ
رّ
أ
حتول �إجتاه و�صول
رّ
كالتغيات يف دوران املحيطات والغالف اجلوي يكمن �ن ّ
احلرارة �أو الرطوبة من مكان �إىل �أخر ف�ض ًال عن تغيري التغذية املرتدة املحلية
التغيات الوا�سعة
كالتغذية املرتدة للجليد البحري .ومن جهة �أخرى ،تتطلب
رّ
كتغي تركيز غاز
يف ن�سب درجات احلرارة العاملية بع�ض املجهود العاملي
رّ
الدفيئة �أو الن�شاط ال�شم�سي .ثالثاً ،من الهام التمييز بني أالطر الزمنية .فمن
تغيات املناخ عرب ماليني ال�سنني �أكرب ولها �أ�سباب خمتلفة
املمكن �أن تكون رّ
بتغيات املناخ يف خالل مئة عام.
إ
كالجنراف القاري مقارنة رّ
تغي املناخ �إىل �إرتفاع ن�سبة
ويعزى ال�سبب الرئي�سي للقلق احلايل على رّ
تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ف�ض ًال عن زيادة بع�ض غازات
الدفيئة ،وهو �أمر غري �إعتيادي بالن�سبة �إىل الزمن الرابع الكواتريين �أي يف خالل
مدة املليوين عام املا�ضية .و ُيعرف حالي ًا تركيز ثاين �أك�سيد الكربون ب�شكل
دقيق عرب الـ � 650000سنة املا�ضية من خالل العينات اجلليدية اجلوفية يف
�أنتاركتيكا .وتفاوت تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف خالل هذه الفرتة بني 180
جزءاً يف املليون خالل أالزمنة اجلليدية الباردة و 300جزء يف املليون خالل
الحرتار بني ع�رصين جليديني .وقد �إرتفع ب�شكل �رسيع يف خالل القرن أالخري
إ

حتى بلغ حالي ًا  379جزءاً يف املليون (راجع الف�صل  .)2ومن باب املقارنة� ،إن
�إرتفاع ن�سبة تركيز ثاين �أك�سيد الكربون �إىل  80جزءاً يف املليون خالل نهاية
و�س ّجلت ن�سب
الع�رص اجلليدي املا�ضي قد �إ�ستغرق تقريب ًا �أكرث من  5000عاماًُ .
�أعلى من الن�سب احلالية خالل عدة ماليني من ال�سنوات (راجع ال�س�ؤال .)1-6
وت�شكّل درجة احلرارة متقلب ًا ي�صعب �إعادة ت�صويبه مقارنة ب إ�عادة ت�صويب
ثاين �أك�سيد الكربون وهو غاز خملوط ب�شكل جيد ،ألنها غري متوفرة بالن�سب
نف�سها يف �أنحاء الكرة أالر�ضية بحيث يكون ت�سجيل درجة احلرارة حمدوداً مثل
عينة جوفية من اجلليد القطبي .ومن املمكن �أن تبلغ تقلبات درجات احلرارة
املحلية ،مبا يف ذلك تلك التي �سجلت خالل القرون ال�سابقة ،عدة درجات
الحرتار العاملي على
مئوية ،وهي ت�ساوي  0.7درجة مئوية �أعلى من ن�سبة إ
مر القرون ال�سابقة.
ويعترب التحليل الذي �أجري على �صعيد معدّالت النطاق الوا�سع �أي على
التغيات العاملية،
امل�ستوى العاملي �أو الن�صف الكروي� ،أكرث �إفادة بالن�سبة �إىل رّ
بحيث يكون التقلب املحلي مت�ساوي ًا وتكون التقلبية �أقل .وتعود التغطية
الكافية التي تتم من خالل الت�سجيالت عن طريق آ
اللة �إىل حوايل  150عام ًا
فح�سب.
وبالعودة �إىل املا�ضي ،يعود جتميع البيانات غري املبا�رشة من حلقة
�شجرية ومن عينة جوفية من اجلليد القطبي (�إلخ)� ،إىل �آالف ال�سنني مع �إنخفا�ض
الغطاء الف�ضائي يف فرتات �سابقة (الفقرة  .)6.5يف الوقت الذي تربز فيه
الختالفات بني هذه التحليالت وتبقى بع�ض ال�شكوك الهامة موجودة ،وجدت
إ
جميع التحليالت التي ن�رشت �أن درجات احلرارة كانت دافئة يف خالل القرون
الو�سطى ومن ثم بردت يف خالل القرن ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش والتا�سع
ع�رش ومن ثم دفئت �رسيع ًا بعد ذلك .يبقى م�ستوى �إحرتار القرون الو�سطى غري
�أكيد ولكن من املمكن �أن يكون قد مت التو�صل �إليه مرة �أخرى يف منت�صف القرن
الع�رشين ،ألنه يف تزايد م�ستمر منذ ذلك الوقت .كما تدعم هذه النتائج و�ضع
تغيات درجات احلرارة يف
النماذج املناخية .وقبل �ألفي عام ،مل يتم تكدي�س رّ
معدّالت على �صعيد وا�سع ،لكنها ال تقدم �أي دليل على �إرتفاع ن�سب درجات
احلرارة العاملية ال�سنوية احلالية والعائدة �إىل زمن الهولو�سني �أي �إىل 11600
عام (الفقرة  .)6.4وتتوفر دالئل قوية ت�شري �إىل �أن املناخ أالكرث �إحرتاراً
واملرفق بتقلي�ص للعينات اجلوفية من اجلليد القطبي وب إ�رتفاع م�ستوى البحر،
الحرتار احلايل غري
هو الذي ي�سيطر منذ حوايل  3ماليني عام .ولذلك ،يظهر إ
�إعتيادي يف خالل أاللفية املا�ضية ،لكنه ال يظهر غري �إعتيادي على املدى
(يتبع)
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التغيات يف الن�شاط التكتوين الذي ب إ�مكانه �أن ي�ؤدي �إىل
البعيد وت�صبح
رّ
تغيات بطيئة يف تركيز غاز الدفيئة ،منا�سبة (راجع الر�سم .)6.1
رّ
أ
تغيات املناخ
وي�شكل مع ّدل إ
الحرتار احلايل م�شكلة �خرى .هل مت ت�سجيل رّ
تغيات
العاملي ال�رسيعة يف بيانات غري مبا�رشة؟
و�سجلت �أكرب ن�سبة يف رّ
ّ
درجات احلرارة يف املليون �سنة املا�ضية على �صعيد الدورات اجلليدية حيث
�إنتقلت درجة احلرارة من  4درجات مئوية �إىل  7درجات مئوية بني ع�رص
التغيات املحلية �أو�سع
جليدي ومرحلة ما بني ع�رصين جليديني .وكانت
رّ
بكثري بقرب الطبقات اجلليدية القارية مثالً .ومن جهة ثانية ،ت�شري البيانات
الحرتار العاملي الذي ح�صل يف نهاية الع�رص اجلليدي قد جرى ب�شكل
�إىل �أن إ
تدريجي �إ�ستغرق  5000عام (الفقرة  .)6.3وبالتايل ،من الوا�ضح �أن مع ّدل
التغيات
تغي املناخ احلايل هو �أ�رسع بكثري وغري �إعتيادي مقارنة مع
رّ
رّ
تغيات املناخ القا�سية التي ح�صلت يف خالل الع�صور
املا�ضية .وال ت�شكل رّ
اجلليدية (الفقرة � )6.3أمثلة م�ضادة ألنها من املحتمل �أن تكون قد ح�صلت

تغيات يف نقل درجة حرارة املحيط التي ال ميكن �أن ت�ؤثر على ن�سب
بف�ضل رّ
درجات احلرارة العاملية.
وبالعودة �إىل املا�ضي ،وبا�ستثناء بيانات العينات اجلوفية من اجلليد
القطبي ،ف إ�ن زمن �إنحالل الرت�سبات املركزية وغريها من العوامل ال ي�ؤدي
الحرتار احلايل .ولذلك ،وعلى
حتول هذه
ي�سجلها إ
رّ
التغيات بال�رسعة التي ّ
�إىل ّ
تغيات املناخ الوا�سعة �سجلت يف املا�ضي ،ال وجود ألي دليل
الرغم من �أن رّ
الحرتار احلايل .ويف حال
يثبت �أن هذه
متت بن�سبة �أ�رسع من إ
التغيات قد ّ
رّ
الحرتار  5درجات مئوية يف هذا القرن (املع ّدل
حتققت التوقعات يف �أن يبلغ إ
الحرتار
أالعلى) ،فعندها �ستكون الكرة أالر�ضية قد اختربت الن�سبة نف�سها من إ
العاملي الذي عرفته يف نهاية الع�رص اجلليدي .ما من وجود ألي دليل يثبت �أن
التغي امل�ستقبلي العاملي املحتمل هذا يتالءم مع �أي �إرتفاع يف درجات
مع ّدل رّ
احلرارة العاملية التي ُ�سجلت يف مدة  50مليون عاماً.
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هل تعترب أالن�شطة الب�رشية يف الع�رص ال�صناعي م�س�ؤولة عن زيادة ن�سب
ثاين �أك�سيد الكربون و�سائر غازات الدفيئة املوجودة يف الغالف اجلوي؟
نعم� ،إن مرد الزيادة يف ن�سب ثاين أ�ك�سيد الكربون املوجودة يف الغالف
اجلوي ويف �سائر غازات الدفيئة يف خالل الع�رص ال�صناعي هو أالن�شطة

الب�رشية .يف الواقع� ،إن الزيادة احلا�صلة يف تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون
املوجودة يف الغالف اجلوي ال تك�شف عن ا إلنبعاثات كافة التي يت�سبب بها
ي�شكل ن�سبة  55باملئة فقط من ن�سبة ثاين أ�ك�سيد الكربون
الن�شاط الب�رشي الذي ّ
املنبعث منذ العام  .1959أ�ما الن�سبة املتبقية أ
فمت�تية من النباتات املوجودة
على �سطح أالر�ض ومن املحيطات .ويف كل أالحوال ،حتدد تركيزات غازات
الدفيئة املوجودة يف الغالف اجلوي ون�سب �إرتفاعها عن طريق التوازن ما
بني امل�صادر أ�ي �إنبعاثات الغاز من أالن�شطة الب�رشية ومن أالنظمة الطبيعية
مركب
حتوله �إىل ّ
وبني الرت�سبات أ�ي �إزالة الغاز من الغالف اجلوي عن طريق ّ
كيميائي أ�خر .و�إن �إحراق الوقود أالحفوري ،با إل�ضافة �إىل م�ساهمة �صغرية
من �صناعة مادة ا إل�سمنت ،هما م�س�ؤ والن عن ن�سبة تفوق الـ 75باملئة من
أ
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الب�رشي
املن�ش� .أ�ما رّ
وب�شكل أ��سا�سي �إزالة الغابات فهو امل�س�ؤ ول عن الن�سبة املتبقية .أ�ما بالن�سبة
�إىل امليثان وهو غاز دفيئة أ�خر هام ف�إن ا إلنبعاثات التي �سببتها أالن�شطة
عاما .ويف ما يتعلق أب�ك�سيد
الب�رشية قد تخطت ا إلنبعاثات الطبيعية على مر ً 25
النيرتوز ف�إن ا إلنبعاثات التي �سببتها أالن�شطة الب�رشية ت�ساوي ا إلنبعاثات
الطبيعية يف الغالف اجلوي .ومعظم الغازات التي حتتوي على هالوجني
طويال كالكلورو فليورو كربون هي ناجتة عن أالن�شطة الب�رشية
والتي تعي�ش
ً
وهي مل تكن موجودة يف الغالف اجلوي قبل الع�رص ال�صناعي .وبا إلجمال،
ف�إن أالوزون الرتوبو�سفريي قد �إرتفع �إىل ن�سبة  38باملئة منذ الع�صور ما
قبل الثورة ال�صناعية ُوترد الزيادة �إىل التفاعالت يف الغالف اجلوي مللوثات
طويال منبعثة من جراء الن�شاط الب�رشي .ويبلغ تركيز ثاين أ�ك�سيد
ال تعي�ش
ً
حاليا  379جزءاً يف املليون ،وامليثان من  1.774جزءاً يف املليار،
الكربون
ً
وكليهما بن�سب مرتفعة مل ُت�سجل من قبل ،منذ على أالقل  650أ�لف عام وذلك
عندما تراوحت ن�سب ثاين أ�ك�سيد الكربون بني  180و 300جزء يف املليون
التغي احلايل فهو
وامليثان تراوح بني  320و 790جزءاً يف املليار .أ�ما ّ
معدل رّ
يوما
تتخط ً
درامي ومل ي�سبقه مثيل .فالزيادة يف ن�سبة ثاين أ�ك�سيد الكربون مل َّ
 30جزءاً يف املليون خالل آ�الف أالعوام ،ومع ذلك ف�إن ثاين أ�ك�سيد الكربون قد
عاما فقط.
�إزداد بن�سبة  30جزءاً يف املليون يف خالل ً 17

ثاين �أك�سيد الكربون
تعترب �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون (الر�سم �1أ) الناجتة عن �إحراق الوقود
ال�سمنت ،م�س�ؤولة عن
ال�سهامات الناجتة عن �صناعة إ
أالحفوري ف�ض ًال عن إ
�أكرث من  ٪75من زيادة تركيز ثاين �أك�سيد الكربون املوجود يف الغالف
اجلوي منذ ما قبل الثورة ال�صناعية� .أما الن�سبة املتبقية من الزيادة فهي
تغي �إ�ستخدام أالرا�ضي وب�شكل خا�ص عن �إزالة الغابات وحرق
ناجتة عن رّ
ال�سهامات الناجتة عن تغيري املمار�سات
بال�ضافة �إىل إ
الحيائية إ
الكتلة إ
الزراعية .وت�شكل أالن�شطة الب�رشية �سبب كل هذه الزيادات .ومن غري املمكن
لدورة الكربون الطبيعية تف�سري الزيادة التي ح�صلت يف الغالف اجلوي والتي
انتقلت من � 3.2إىل  4.1جيغا طن من الكربون يف ال�سنة الواحدة على �شكل
ثاين �أك�سيد الكربون خالل اخلم�س وع�رشين �سنة أالخرية (ي�ساوي واحد جيغا
طن من الكربون  1015غ من الكربون مث ًال مليار طن).
والنحالل ف�ض ًال عن
وتقود العمليات الطبيعية كالتمثيل ال�ضوئي والتنف�س إ
تبادل الغاز عن �سطح البحر� ،إىل تبادالت مكثفة وم�صادر وتر�سبات من ثاين
�أك�سيد الكربون بني �سطح أالر�ض والغالف اجلوي ،و ُتق ّدر بحوايل  120جيغا
طن من الكربون يف ال�سنة الواحدة ،وبني املحيط والغالف اجلوي املق ّدرة بنحو
 9جيغا طن من الكربون (الر�سم  .)7.3وتنتج تر�سبات الكربون الطبيعي عن
�إمت�صا�ص كمية �صغرية من ثاين �أك�سيد الكربون بحوايل  3.3جيغا طن من
الكربون يف ال�سنة الواحدة على مر الـ � 15سنة أالخرية ،معو�ض ًا ب�شكل جزئي
النبعاثات الناجتة عن أالن�شطة الب�رشية .ولوال الرت�سب الطبيعي الذي ميت�ص
إ
ن�صف كمية ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن أالن�شطة الب�رشية على مر � 15سنة
لكانت الرت�سبات الطبيعية املوجودة يف الغالف اجلوي �إزدادت ب�شكل درامي.
ويعزى �سبب زيادة تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي �إىل
أالن�شطة الب�رشية ألن طبيعة ثاين �أك�سيد الكربون املوجودة يف الغالف اجلوي
وب�شكل خا�ص ن�سبة ذرات الكربون الثقيلة واخلفيفة قد تب ّدلت ب�شكل ميكن
بال�ضافة �إىل ذلك ،تدنت ن�سبة
ربطه ب إ��ضافة كربون الوقود أالحفوري .إ
أالك�سيجني والنرتوجني املوجودة يف الغالف اجلوي فيما �إزدادت ن�سبة ثاين
�أك�سيد الكربون .وهذا أالمر متوقع ألن أالك�سيجني ي�ستنفد عندما يحرق الوقود
أالحفوري .ويقل وجود نظري الكربون  13يف النباتات بينما يكرث يف النباتات
والوقود أالحفوري الذي يت�شكل من النباتات ويكرث الكربون يف املحيطات
النبعاثات احلرارية أالر�ضية .وقد تدنى م�ستوى
ويف الفورات الربكانية ويف إ
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ال�س�ؤال  ،1-7الر�سم  .1حتليل ا إل�سهامات يف
 ٣٠٠املوجود يف
التغيات يف تركيزات غاز الدفيئة
رّ
الغالف اجلوي با إلعتماد على املعلومات املف�صلة
٢٠٠
٢٠٠إىل الر�سم (د)
يف الف�صلني  4و .7من الر�سم أ(�) �
تظهر امل�صادر التي يت�سبب بها الب�رش باللون
١٠٠
١٠٠
الطبيعية والرت�سبات
الربتقايل فيما تظهر امل�صادر
باللون أالخ�رض .يف الر�سم (ه) تظهر ن�سب أالوزون
الرتوبو�سفريي الذي يت�سبب به ٠الب�رش باللون
٠
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
٢٠٠٠-١٩٠٠
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
٢٠٠٠-١٩٠٠
الربتقايل فيما تظهر ن�سب أالوزون الطبيعي باللون
أالخ�رض .أ(�) م�صادر ثاين أ�ك�سيد الكربون وتر�سباته
أ
أ
(جيغا طن من الكربون) .يف كل عام ،ينبعث ثاين �ك�سيد الكربون �إىل الغالف اجلوي من جراء الن�شطة الب�رشية مبا
وتغي �إ�ستخدام أالرا�ضي .ويبقى � 57إىل  %60من ثاين أ�ك�سيد الكربون املنبعث من
يف ذلك �إحرتاق الوقود أالحفوري رّ
أ
أالن�شطة الب�رشية موجوداً يف الغالف اجلوي .ويذوب البع�ض يف املحيطات ويدخل البع�ض الخر يف منو النباتات .وتعود
التدفقات املتعلقة أ
بالرا�ضي �إىل الت�سعينيات .و�إن الوقود أالحفوري و�صهر ا إل�سمنت وا إلمت�صا�ص ال�صايف للمحيط
أ
يرتاوح من العام � 2000إىل العام  .2005كل الرقام والن�سب امل�شكوك فيها هي من اجلدول .7.1
(ب) ا إلنبعاثات العاملية للمركب الكربوين الفلوري الكلوري واملركبات أالخرى التي حتتوي على الهالوجني للعام 1990
ح�رصيا .وت�ضم املركبات الكربونية
(الربتقايل الفاحت) و( 2002الربتقايل الداكن) .وينتج الب�رش هذه املواد الكيميائية
ً
املركب الكربوين الفلوري الهيدروليجي الكلوري141 – 22-ب و142-ب فيما ت�ضم
الفلورية الهيدروليجية الكلورية ّ
أ
أ
�134املركب الكربوين الفلوري الهيدروليجي،125- ،23-
و.�152-
املركبات الكربونية الفلورية الهيدروليجية ّ
واحد جيغا غرام= 109غرام ( 1000طن) .أ
وت�تي معظم البيانات من تقارير أ��شار �إليها الف�صل ( .2ج) م�صادر امليثان
وتر�سباته للفرتة املمتدة بني العام  1983والعام  .2004ت�ضم م�صادر امليثان أ
املت�تية من الب�رش �إنتاج الطاقة وردم
أالرا�ضي واحليوانات املجرتة كاملا�شية واخلراف وزراعة أالرز وحرق الكتلة ا إلحيائية .واحد تريا غرام = 1012غرام
(مليون طن) .وت�شكل أالرقام وال�شكوك الو�سائل وا إلنحرافات املعيارية للميثان أللرقام ا إلجمالية املنا�سبة من اجلدول
( .7.6د) م�صادر أ�ك�سيد النرتوز وتر�سباته .ت�ضم م�صادر أ�ك�سيد النرتوز أ
حتول ال�سماد النرتوجيني �إىل
املت�تية من الب�رش ّ
أ�ك�سيد النرتوز و�إنبعاثه من الرتبة الزراعية وحرق الكتلة ا إلحيائية واملوا�شي وبع�ض أالن�شطة ال�صناعية مبا يف ذلك
�صناعة النيلون .ت�شكل أالرقام وال�شكوك نقطة الو�سط وحتديدات الن�سبة من اجلدول  .7.7أت�تي خ�سارات أ�ك�سيد النرتوز
من الف�صل ( .7.4ه) أالوزون الرتوبو�سفوري يف القرن التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين ويف الفرتة املمتدة بني العام 1900
والعام  .2000يت�سبب الب�رش بتزايد تكوين أالوزون الرتوبو�سفريي الناجت من تفاعالت امللوثات الكيميائية املوجودة
يف الغالف اجلوي املنبعثة من حرق الوقود أالحفوري أ�و الوقود البيولوجي .و�إن القيمة التي ت�سبق الع�رص ما قبل
املقدرة
بتغي املناخّ ،
ال�صناعي والن�سبة امل�شكوك فيها من اجلدول  4.9يف تقرير التقييم الثالث للهيئة الدولية املعنية رّ
املعدل وا إلنحراف املعياري لنتائج النموذج
من مراقبات أ�عيد بنا�ؤ ها .وي�شكل املجموع احلايل والن�سبة امل�شكوك فيها ّ
املوجودة يف اجلدول  7.9يف هذا التقرير ب�إ�ستثناء تلك أ
املت�تية من تقرير التقييم الثالث.
ﺃﻭﺯﻭﻥ ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮﻱ )ﺗﻴﺮﺍ ﻏﺮﺍﻡ(

تعترب أالن�شطة الب�رشية م�س�ؤولة عن
معظم تركيزات الغازات التي حتتوي على
الهالوجني التي تعي�ش طوي ًال واملوجودة يف
الغالف اجلوي .وتو ّفر قبل الثورة ال�صناعية
القليل من الغازات التي حتتوي على
الهالوجني كربوميد امليثيل وكلوريد امليثيل
مثالً .وقد �ساهم تطوير تقنيات جديدة
للرتاكيب الكيميائية يف �إنت�شار غازات
حتتوي على الهالوجني م�ص ّنعة كيميائي ًا
وذلك خالل أالعوام اخلم�سني أالخرية يف
القرن الع�رشين .ويظهر الر�سم 1ب �إنبعاثات
لغازات �أ�سا�سية حتتوي على الهالوجني
والناجتة عن أالن�شطة الب�رشية .ويحدد هنا
مدى عمر املركب الكربوين الفلوري الكلوري
الذي يرتاوح ما بني � 45إىل  100عام� .أما
عمر املركب الكربوين الفلوري الهيدروليجي
الكلوري فيرتاوح ما بني العام و 18عام ًا
ويرتاوح عمر املركّ ب الكربوين الفلوري
الهيدروليجي ما بني العام و 270عاماً.
ويبقى مركّ ب الكربوين الفلوري الهيدروليجي
امل�شبع بالفليور غري املذكور هنا يف الغالف
اجلوي مئات ال�سنني .وت�ستقر �أو تنخف�ض
حالي ًا تركيزات عدد كبري من الغازات التي
حتتوي على الهالوجني مبا فيها املركّ ب
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٦
٤

ﺃ(

٤٠٠

ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺯ )(N2O
)ﺗﻴﺘﺮﺍ ﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺮﻭﺟﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ(

ذلك ،ميلك الكربون نظرياً �إ�شعاعي ًا نادراً وهو
الكربون  14املتوفر يف ثاين �أك�سيد الكربون
املوجود يف الغالف اجلوي ولكنه غائب عن
الوقود أالحفوري .و�أظهر التناق�ص يف كمية
الكربون � 14أن كربون الوقود أالحفوري قد
�أُ�ضيف �إىل الغالف اجلوي وذلك قبل جتربة
أال�سلحة النووية يف الغالف اجلوي.

٨

٤٠٠

ﺃ(

ﺏ(

ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻫﺎﻟﻮﺟﻴﻨﻲ
)ﺟﻴﻐﺎ ﻏﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ(

وجود نظري الكربون  13يف الغالف اجلوي،
ال�ضايف يت أ�تى من
م�شرياً �إىل �أن الكربون إ
الوقود أالحفوري ومن النباتات .ف�ض ًال عن

ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
)ﺟﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ(
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الكربوين الفلوري الكلوري ،على �سطح أالر�ض كنتيجة لربوتوكول مونرتيال
املتعلق باملواد امل�ستنفدة لطبقة أالوزون وتعديالته .وترتفع حالي ًا تركيزات
املركب الكربوين الفلوري الهيدروليجي الكلوري الذي يجب �أن يتوقف �إنتاجه
يف العام  ،2030ف�ض ًال عن غازات املركب الكربوين الفلوري الهيدروليجي
امل�شبع بالفليور وهي غازات بروتوكول كيوتو.
امليثان
تفوق م�صادر امليثان املوجودة يف الغالف اجلوي املت أ�تية من أالن�شطة
الب�رشية ،م�صادر امليثان املت أ�تية من أالنظمة الطبيعية (الر�سم 1ج) .بني العام
 1960والعام � ،1999إزدادت تركيزات امليثان مبع ّدل حوايل �ست مرات �أ�رسع
من أالربعني �سنة املا�ضية يف أاللفيتني قبل العام  1800على الرغم من �إنعدام
�أي مع ّدل منو منذ العام  .1980وت�شكل أالرا�ضي الرطبة امل�صدر الطبيعي
ال�ضافية
الرئي�سي لوجود امليثان يف الغالف اجلوي .وت�ضم امل�صادر الطبيعية إ
النمل أالبي�ض واملحيطات والنبتات وهيدرات امليثان .وت�ضم أالن�شطة الب�رشية
التي تنتج امليثان� ،إنتاج الطاقة من الفحم والغاز الطبيعي وجمع النفايات يف
الردم أالر�ضي وتربية احليوانات املجرتة كاملوا�شي واخلراف وزراعة أالرز
الحيائية .وعندما ينبعث امليثان ،يبقى حوايل � 8.4سنة يف
وحرق الكتلة إ
الغالف اجلوي قبل �أن يزول عرب أالك�سدة الكيميائية يف الرتوبو�سفري ب�شكل
خا�ص .وت�ضم تر�سبات امليثان أالقل �أهمية �إمت�صا�ص الرتبة والتدمري النهائي
يف ال�سرتاتو�سفري.
�أك�سيد النرتوز
تت�ساوى تقريب ًا م�صادر �أك�سيد النرتوز املوجودة يف الغالف اجلوي من جراء
أالن�شطة الب�رشية وم�صادر �أك�سيد النرتوز املت أ�تية من أالنظمة الطبيعية (الر�سم
1د) .بني العام  1960والعام � ،1999إزدادت تركيزات �أك�سيد النرتوز مرتني
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�أ�رسع من أالربعني �سنة يف أاللفيتني التي �سبقت العام  .1800وت�ضم امل�صادر
الطبيعية ألك�سيد النرتوز املحيطات و�أك�سدة أالمونيا الكيميائية املوجودة يف
ال�ستوائية م�صدراً هام ًا ألك�سيد النرتوز
الغالف اجلوي والرتبة .وت�شكل الرتبة إ
املوجودة يف الغالف اجلوي .وت�ضم أالن�شطة الب�رشية التي تبعث �أك�سيد النرتوز
حتول ال�سماد النرتوجيني �إىل �أك�سيد النرتوز و�إنبعاثه تالي ًا من الرتبة الزراعية
ّ
الحيائية وتربية املوا�شي وبع�ض الن�شاطات ال�صناعية مبا يف
وحرق الكتلة إ
ذلك �صناعة النيلون .وعندما ينبعث �أك�سيد النرتوز يبقى يف الغالف اجلوي
ملدة � 114سنة قبل �أن يزول عن طريق التدمري يف ال�سرتاتو�سفري.
أالوزون الرتوبو�سفريي
يت أ�تى أالوزون الرتوبو�سفريي من التفاعالت الكيميائية ال�ضوئية
املوجودة يف الغالف اجلوي التي تدخل فيها املواد الكيميائية املتقدمة ك أ�ول
�أك�سيد الكربون وامليثان واملركبات الع�ضوية املتطايرة و�أك�سيد النيرتوجني.
الحيائية الطبيعية ومن أالن�شطة
وتنبعث هذه املواد الكيميائية من العمليات إ
الب�رشية مبا يف ذلك تغيري �إ�ستخدام أالر�ض و�إحرتاق الوقود .ومبا �أن أالوزون
الرتوبو�سفريي ال يعي�ش وقت ًا طوي ًال �إذ يدوم لب�ضعة �أيام �أو �أ�سابيع يف الغالف
اجلوي ،تختلف ن�سب توزعه وتت�صل بوفرة املركبات املتقدمة وبخار املاء
و�أ�شعة ال�شم�س.
وتبدو تركيزات أالوزون الرتوبو�سفريي �أعلى ب�شكل ملحوظ يف الهواء
احل�رضي والرياح ب إ�جتاه املناطق احل�رضية ويف مناطق حرق الكتلة
الحيائية .وت�سبب الب�رش بزيادة  )%50-20( %38يف أالوزون الرتبو�سفريي
إ
منذ الع�رص ما قبل ال�صناعي (الر�سم 1ه).
ال�شعاعي امل�شرتك من ثاين �أك�سيد
ومن املحتمل �أن الزيادة يف الدفع إ
الكربون وامليثان و�أك�سيد النرتوز هو �ست مرات �أ�رسع بني العام  1960والعام
 1990من أالربعني �سنة خالل أاللفيتني التي �سبقت العام .1800
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ال�س�ؤال 1-8

�إىل �أي مدى ميكن إالعتماد على النماذج امل�ستخدمة للتنب�ؤ
بتغي املناخ
رّ
يف امل�ستقبل؟

ﺷﺬﻭﺫ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

لتغي
برزت ثقة كبرية بنماذج املناخ التي تقدم تقديرات عددية موثوقة رّ
املناخ يف امل�ستقبل خا�صة على امل�ستويات القارية وعلى نطاق أ�و�سعُ .ويعزى
�سبب هذه الثقة �إىل �إن�شاء النماذج من مبادئ فيزيائية مقبولة ومن قدرتها
تغيات املناخ احلالية وال�سابقة .وتعترب
على نقل اخل�صائ�ص التي ر�صدت يف رّ
ن�سبة الثقة يف تقديرات النموذج أ�على بالن�سبة �إىل التقلبات املناخية كدرجة
مثال .وعلى مر عدة عقود من التطور،
مثال ،أ�كرث من أالخرين كالتهطال ً
احلرارة ً
دوما �صورة كبرية ووا�ضحة عن �إحرتار املناخ من جراء �إزدياد
قدمت النماذج ً
غازات الدفيئة.
وت أ�تي النماذج املتعلقة باملناخ دقيقة على �شكل رموز حا�سوب معتمدة
على احلوا�سيب القوية .وي أ�تي م�صدر الثقة أالول يف النماذج من واقع �أن
�أ�سا�سيات النموذج تعتمد على قوانني فيزيائية ر�سمية كاملحافظة على الكتلة
والطاقة وكمية احلركة بالرتافق مع وفرة يف املراقبات.
وي أ�تي م�صدر الثقة الثاين من قدرة النماذج على حماكاة خ�صائ�ص هامة
يف املناخ احلايل .ويتم تقييم النماذج ب�شكل روتيني ومكثف عرب مقارنة
املحاكاة مع مراقبات الغالف اجلوي واملحيط والكرايو�سفري و�سطح أالر�ض.
وقد مت �إجراء م�ستويات تقييم ال �سابق لها يف خالل العقد املا�ضي� ،أتت على
�شكل مقارنات منظمة لنموذج متعدد .وتظهر النماذج مهارة وا�ضحة ومتزايدة

يف نقل خ�صائ�ص املناخ الهامة كالتوزيعات يف نطاق وا�سع لدرجة حرارة
وال�شعاع والرياح ف�ض ًال عن درجة حرارة املحيطات
الغالف اجلوي والتهطال إ
أ
والنهار وغطاء اجلليد البحري .وت�ستطيع النماذج �أن حتاكي خ�صائ�ص هامة
لعدد من أالمثلة املتعلقة بتقلبية املناخ الذي ر�صد على مدى �أطر زمنية .وت�ضم
وتغيات درجة احلرارة
أالمثلة تقدم وتراجع �أنظمة الرياح املو�سمية الهامة
رّ
املو�سمية وم�سارات العوا�صف و�أحزمة املطر وت أ�رجح امل�ستوى الن�صفي الكروي
ل�ضغط ال�سطح فوق املداري أ
(المناط احللقية اجلنوبية وال�شمالية) .وقد متت
جتربة بع�ض مناذج املناخ �أو متقلبات �أخرى تتعلق بها عرب �إ�ستخدامها لتوقع
حالة الطق�س و�إجراء التوقعات املو�سمية .وتربهن هذه النماذج عن مهارة يف
التوقعات املماثلة فتظهر �أنها تبني خ�صائ�ص هامة للدوران العام يف خالل
أالطر الزمنية أالق�رص ف�ض ًال عن خ�صائ�ص التقلّب املو�سمي واحللقي .وتزيد
قدرة النماذج على �إظهار ذلك وعلى �إظهار خ�صائ�ص املناخ الهامة أالخرى،
تغي املناخ يف
من ثقتنا ب أ�نها متثل العملية الفيزيائية أال�سا�سية ملحاكاة رّ

امل�ستقبل�( .إن التقييدات يف قدرة النماذج على توقع حالة الطق�س �أبعد من
تغيات املناخ على املدى الطويل
ب�ضعة �أيام ال حتد من قدرتها على توقع رّ
ف�ض ًال عن �أن هذه هي �أنواع خمتلفة من التوقعات( .راجع ال�س�ؤال )1.2
(يتبع)

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠
٠٫٥ﺃﻏﻮﻥ

ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎ

٠٫١١٩٠٠

١٩٢٠

١٩٤٠

١٩٦٠

ﺑﻴﻨﺎﺗﻮﺑﻮ
ﺃﻝ ﺷﻴﺸﻮﻥ

١٩٨٠

�س�ؤال  ،1-8الر�سم  .1درجة حرارة �سطح
أالر�ض العاملية على مر القرن الع�رشين
من املراقبات أ
(ال�سود) كما مت احل�صول
أ
عليها من املحاكاة الـ 58املت�تية من
خمتلفا عن املناخ ت�سبب بها
منوذجا
14
ً
ً
العوامل الب�رشية والطبيعية التي ت�ؤ ثر على
املناخ أ
(ال�صفر) .يتم �إظهار معنى هذه
التقيمات (اخلط أالحمر العري�ض) .يظهر
�شذوذاً يف درجة احلرارة بني العام 1901
والعام  .1950وتدل اخلطوط العمودية
الرمادية �إىل توقيت الفورات الربكانية
املهمة.
(الر�سم بح�سب الف�صل  ،9الر�سم  .9.5راجع
الف�صل املنا�سب ملعلومات �إ�ضافية)
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وي أ�تي م�صدر الثقة الثالث من قدرة النماذج على �إظهار خ�صائ�ص املناخات
وتغيات املناخ .وا�ستخدمت النماذج ملحاكاة املناخات ال�سابقة
ال�سابقة
رّ
كالحرتار يف منت�صف زمن الهولو�سني منذ � 6000سنة �أو الع�رص اجلليدي
إ
أالخري منذ � 21000سنة كحد �أق�صى (راجع الف�صل  .)6ومن املمكن �أن تظهر
خ�صائ�ص عديدة ،ما ي�سمح لل�شكوك ب إ�عادة بناء املناخات ال�سابقة كاملقدار
واملثل الوا�سع املدى للتربيد املحيطي يف خالل الع�رص اجلليدي أالخري.
لتغي املناخ من
وت�ستطيع النماذج �أن حتاكي �أي�ض ًا خ�صائ�ص عديدة ُر�صدت رّ
خالل �آلة الت�سجيل .واملثل املعطى هو �أنه من املمكن ر�سم ميل درجة احلرارة
العاملية على مر القرن املا�ضي (الر�سم  )1مبهارة كبرية عندما يتم �أخذ العوامل
العتبار .وتظهر النماذج
الب�رشية والطبيعية التي �أ ّثرت على املناخ ،بعني إ
تغيات �أخرى ُر�صدت كالتزايد ال�رسيع يف درجة حرارة الليل �أكرث من درجة
رّ
للحرتار يف القطب ال�شمايل والتربيد
حرارة النهار ف�ض ًال عن الدرجة أالو�سع إ
النفجارات الربكانية
(وال�سرتداد التايل) التي تلت إ
العاملي الق�صري املدى إ
الكبرية كالتي حدثت يف جبل بيناتوبو يف العام ( 1991راجع ال�س�ؤال ،8-1
الر�سم  .)1وجاءت توقعات منوذج درجة احلرارة العاملية يف خالل العقدين
املا�ضيني على توافق كامل مع املراقبات التالية يف خالل تلك الفرتة (راجع
الف�صل .)1
لكن ال تزال النماذج حتتوي على �أخطاء كبرية .وعلى الرغم من �أن هذه
أالخطاء �أكرب على امل�ستويات أال�صغر ،تبقى امل�شاكل الهامة على امل�ستوى
ال�ستوائي،
أالو�سع موجودة .فمثالً ،يبقى النق�ص على �صعيد حماكاة التهطال إ
(تغي ر�صد يف الرياح
�إي التذبذب اجلنوبي /النينيو وتذبذب مادن جوليان رّ
ال�ستوائية واملطر يف فرتة زمنية متتد بني  30و 90يوماً) .ويكمن م�صدر معظم
إ
أالخطاء املماثلة يف �أن العمليات الهامة على النطاق ال�صغري ال ميكن �أن تظهر
بو�ضوح يف النماذج وبالتايل يجب �أن تدخل يف �شكل تقريبي فيما تتفاعل مع
خ�صائ�ص على نطاق �أو�سع .ويعزى �سبب ذلك �إىل التقييدات يف قوة احلا�سوب
ولكنه ناجت �أي�ض ًا عن التقييدات يف الفهم العلمي �أو توافر املراقبات املف�صلة
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لبع�ض العمليات الفيزيائية .وتت�صل ال�شكوك بنقل �صورة ال�سحب و�إ�ستجابة
لتغي
تغي املناخ .وبالتايل ،ال تزال النماذج تظهر ن�سبة حقيقية رّ
ال�سحب �إىل رّ
درجة احلرارة العاملية ب�سبب ت أ�ثري غازات الدفيئة (راجع الف�صل  .)10وعلى
الرغم من �شكوك مماثلة ،ت أ�تي النماذج جممعة يف تنب ؤ� �إحرتار املناخ احلقيقي
الحرتار على مدى كبري مع التقديرات
ب�سبب تزايد غازات الدفيئة وي أ�تي هذا إ
كتغيات املناخ املر�صودة و�إعادة بناء
امل�ستقلة املت أ�تية من امل�صادر أالخرى رّ
�صورة املناخ ال�سابق.
التغيات التي تظهرها النماذج تقل على امل�ستويات
ومبا �أن الثقة يف
رّ
القليمية �أو طرق
أال�صغر ،مت تطوير تقنيات �أخرى ك إ��ستخدام مناذج املناخ إ
والقليمي (راجع
تغي املناخ على امل�ستوى املحلي إ
تخفي�ض امل�ستوى لدرا�سة رّ
ال�س�ؤال  .)11.1تتطور النماذج العاملية ومت�سي �أكرث و�ضوحاً ،فت�صبح هامة
كالتغيات يف �أحداث الطق�س
للتحقق من اخل�صائ�ص على امل�ستوى أال�صغر
رّ
القليمي مع
الكبرية ،ومن املتوقع �أن يتح�سن نقل ال�صورة على امل�ستوى إ
زيادة قوة احلا�سوب .و�أ�صبحت النماذج �أكرث �شمولية يف تعاملها مع نظام
املناخ فتظهر بو�ضوح �أكرب عمليات فيزيائية �إحيائية وفيزيائية وتفاعالت
لتغي املناخ ،خا�صة يف �أطر زمنية �أطول .واملثال عن ذلك هو
تعترب هامة جداً رّ
الحيائية والكيميائية ودينامية
�إدخال �إ�ستجابة النباتات وتفاعالت املحيط إ
طبقة اجلليد يف بع�ض مناذج املناخ العاملي.
ب إ�خت�صار ،ت أ�تي الثقة يف النماذج من جراء قاعدتها الفيزيائية ومهارتها يف
وتغيات املناخ ال�سابقة .و�أظهرت النماذج �أنها
�إظهار �صورة املناخ املر�صود رّ
�أدوات هامة للغاية ملحاكاة املناخ وفهمه .وبرزت الثقة بها ألنها قادرة على
لتغي املناخ يف امل�ستقبل خا�صة على امل�ستويات
تقدمي تقديرات عددية حقيقية رّ
أالو�سع .وال تزال النماذج تعاين من تقييدات هامة كنقل �صورة ال�سحب التي
القليمية
ت�ؤدي �إىل �شكوك على �صعيد املدى والتوقيت ف�ض ًال عن التفا�صيل إ
لتغي املناخ املتوقع .ولكن على مر عقود عدة من تطوير النموذج ،قدمت
رّ
النماذج �صورة كبرية ووا�ضحة إلحرتار املناخ ب�سبب زيادة غازات الدفيئة.
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ال�س�ؤال 1-9

هل من املمكن تف�سري وقوع أالحداث املتطرفة الفردية
عن طريق إالحرتار الدفيئي؟
التغيات املناخية العنيفة متعلقة ب�إحرتار املناخ وذلك
يتوقع أ�ن تكون رّ
نتيجة �إرتفاع كمية غازات الدفيئة املوجودة يف الغالف اجلوي والناجتة
مثال .لذلك� ،إن حتديد ما
عن أالن�شطة الب�رشية ك�إ�ستخدام الوقود أالحفوري ً
�سببا حمدداً ك�إرتفاع غازات الدفيئة ،هو
�إذا كان حلادثة متطرفة معينة ً
أ�مر �صعب ال بل م�ستحيل ل�سببني .أ� ً
وال ،يكون �إ�شرتاك العديد من العوامل هو
ثانيا ،يعترب حدوث �سل�سلة وا�سعة من
ال�سبب يف ح�صول أالحداث املتطرفةً .
املتغية .ويف جميع
طبيعيا حتى يف املناخات غري
ً
أالحداث املتطرفة أ�مراً
رّ
أالحوال ،ي�شري حتليل ا إلحرتار على مدى القرن املا�ضي �إىل أ�ن ن�سبة �إحتمال
وقوع بع�ض أالحداث املتطرفة أ
كالمواج احلرارية قد �إرتفعت ب�سبب ا إلحرتار
كالتجمد أ�و
الدفيئي ،كما أ�ن ن�سبة �إحتمال وقوع بع�ض أالحداث أالخرى
ّ

ال�شم�سية الكافية لت�سخني أالر�ض ،ألن ن�سبة �أقل من الطاقة قد ا�س ُتهلكت يف
الع�صار درجات
بال�ضافة �إىل ذلك ،يتطلب تكوين إ
تبخر الرطوبة من الرتبة .إ
ّ
حرارة عالية عند �سطح البحر ف�ض ًال عن �رشوط حمددة لدوران الغالف اجلوي.
ومن غري ال�سهل �إكت�شاف الت أ�ثري الب�رشي على ظاهرة حمددة ألنه من املمكن
�أن تت�سبب أالن�شطة الب�رشية ،كدرجات حرارة مياه �سطح البحر ،ببع�ض العوامل،
ولكن قد ال يكون بع�ضها أالخر ب�رشي املن� أش�.
وعلى الرغم من ذلك ،ميكن �إ�ستخدام النماذج املناخية لتحديد ما �إذا كانت
الت أ�ثريات الب�رشية قد ب ّدلت بع�ض �أنواع أالحداث املتطرفة .فعلى �سبيل املثال،
ويف ما يتعلق مبوجة احلر التي �رضبت �أوروبا يف العام  ،2003مل يت�ضمن
التغيات التاريخية يف العوامل الطبيعية التي �أثرت
النموذج املناخي �سوى
رّ
تغيات يف التوليد ال�شم�سي .كما
على املناخ كالن�شاط الربكاين ف�ض ًال عن رّ
�إ�شتمل النموذج على العوامل الب�رشية والطبيعية مع ًا التي �أنتجت حماكاة
لتطور املناخ أالوروبي الذي بدا قريب ًا جداً مما ح�صل حالياً .وبناء على هذه
التجاربُ ،يق ّدر �أن تكون الت أ�ثريات الب�رشية على مدى القرن الع�رشين قد �ضاعفت
خطر حدوث �صيف �أوروبي حار ك�صيف العام  ،2003ومع غياب الت أ�ثريات
الب�رشية ف إ�ن اخلطر قد يكون واحداً يف خالل مئات ال�سنني .وقد تطرح احلاجة
التغي يف اخلطر لوقوع �أحداث متطرفة
�إىل ت�صميم منوذج مف�صل بغية تقدير
رّ
حمددة كظهور �سل�سلة من الليايل احلارة جداً يف منطقة ح�رضية كباري�س.
(يتبع)

١٩٤٧

٢٠٠٣

ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ

١٩٩٠

الليايل الباردة جداً قد �إنخف�ضت .وعلى �سبيل املثال ،ت�شري درا�سة حديثة �إىل
أ�ن أ
الت�ثريات الب�رشية قد �ضاعفت خطر حدوث �صيف أ�وروبي حار جداً مثلما
جرى يف العام .2003
غالب ًا ما يت�ساءل أال�شخا�ص املت أ�ثرون بحادثة طق�س عنيفة ما �إذا كانت
الت أ�ثريات الب�رشية على املناخ هي امل�س�ؤولة عما جرى .وقد �شهدت ال�سنوات
املا�ضية أالخرية وقوع �أحداث متطرفة ،ربطها بع�ض املعلقني ب إ�رتفاع غازات
الدفيئة .ومن بني هذه أالحداث ،يح�رض اجلفاف امل�ستمر يف �أ�سرتاليا وال�صيف
احلار جداً يف �أوروبا يف العام ( 2003الر�سم �أ) ف�ض ًال عن مو�سمي 2004
و 2005أ
للعا�صري يف املحيط أالطل�سي ال�شمايل و�أحداث ت�ساقط أالمطار
العنيفة يف مومباي يف الهند يف خالل
�شهر متوز  /يوليو  .2005هل من املمكن
ﺍﻟﺼﻴﻒ
�أن تكون الت أ�ثريات الب�رشية ك إ�رتفاع
تركيزات غازات الدفيئة املوجودة يف
الغالف اجلوي هي ال�سبب يف ح�صول �أي
= ٥٫٤
من هذه أالحداث؟
=  ٠٫٩٤ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
تنتج أالحداث املتطرفة عاد ًة عن
٢٦
٢٤
٢٢
٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
جمموعة عوامل .فعلى �سبيل املثال،
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ (
�ساهم العديد من العوامل يف حدوث
�س�ؤال  ،1-9الر�سم  :1-9بلغت درجات احلرارة ال�صيفية يف �سوي�رسا يف الفرتة املمتدة من العام � 1864إىل العام 2003
�صيف �أوروبي حار جداً يف العام ،2003
معدل  17درجة مئوية كما يظهره اخلط املنحني أالخ�رض .تخطت درجات احلرارة خالل ال�صيف احلار جداً يف العام 2003
ّ
مبا يف ذلك نظام متوا�صل من ال�ضغط
عاما من الت�سجيل) .وي�شار �إىل
معدل  22درجة مئوية كما ي�شري اخلط أالحمر (ي�شري اخلط العمودي �إىل كل عام من ً 137
ّ
توزيع كاو�سني باللون أالخ�رض .متت ا إل�شارة �إىل أالعوام  1909و 1947و 2003ألنها متثل ال�سنوات أالعنف يف الت�سجيل.
العايل رافقته �سماء نقية جداً وتربة
وت�شري الن�سب يف أ�دنى زاوية الي�سار �إىل ا إلنحراف املعياري و�شذوذ العام  2003الذي عاد �إىل و�ضعه الطبيعي من جراء
جافة ،ما �أ ّدى �إىل توفر كمية من الطاقة
ا إلنحراف املعياري ما بني العام  1864والعام .2000
131
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ومن املمكن �إ�ستخدام مقاربة مبنية على �أرجحية – «هل يغري الت أ�ثري
الب�رشي يف م�سار �أرجحية حادثة ما؟» – لتقدير ت أ�ثري العوامل اخلارجية
الحداث أ
ك إ�رتفاع غازات الدفيئة ،على تواتر �أنواع حمددة من أ
كالمواج
الح�صائية
احلرارية �أو اجلليد .وعلى الرغم من ذلك ،تبقى التحليالت إ
الدقيقة مطلوبة كون أ
الحداث املتطرفة التي من املمكن �أن حت�صل كجليد
التغيات يف التقلبية املناخية ف�ض ًال عن
يف ربيع مت أ�خر ،قابلة لتب ّدل ب�سبب
رّ
التغيات يف ال�رشوط املناخية .وتعتمد مثل هذه التحليالت على النموذج
رّ

132

املناخي املبني على التقلبية املناخية ،ويجب تالي ًا على النماذج املناخية
امل�ستخدمة �أن متثل ب�شكل �صحيح هذه التقلبية.
التغيات يف تواتر
لتفح�ص
رّ
ومن املمكن �إ�ستخدام هذه املقاربة التقريبية ّ
ت�ساقط أالمطار العنيف �أو الفي�ضانات .وتتوقع النماذج املناخية �أن الت أ�ثريات
الب�رشية �ست�سبب �إرتفاع ًا يف عدة �أنواع من الظواهر املتطرفة مبا فيها الت�ساقط
احلاد أ
للمطار .ويوجد دليل على �أنه يف الع�صور احلالية �إزداد ت�ساقط أالمطار
احلاد يف بع�ض املناطق ما �أدى �إىل �إرتفاع يف ن�سب الفي�ضانات.
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ال�س�ؤال 2-9

هل من املمكن تف�سري �إحرتار القرن الع�رشين عن طريق التقلبية الطبيعية؟

من امل�ستبعد أ�ن يتم تف�سري �إحرتار القرن الع�رشين عن طريق أال�سباب
الطبيعية .وقد كان القرن الع�رشين أالكرث �إحرتاراً ب�شكل غري �إعتيادي.
أو�ظهرت �إعادة بناء البيانات حول املناخات القدمية أ�ن الن�صف الثاين من
دفئا يف ال�سنوات اخلم�سني أالخرية يف الن�صف
القرن الع�رشين كان أالكرث ً
ال�شمايل من الكرة أالر�ضية يف خالل � 1300سنة املا�ضية .ويتنا�سب هذا
ا إلحرتار ال�رسيع والفهم العلمي لكيفية �إ�ستجابة املناخ إلرتفاع �رسيع يف
غازات الدفيئة كالذي ح�صل يف القرن املا�ضي ،وال يتنا�سب ا إلحرتار والفهم
العلمي لكيفية �إ�ستجابة املناخ �إىل العوامل اخلارجية الطبيعية كالتقلبية يف
التوليد ال�شم�سي والن�شاط الربكاين .وتقدم النماذج املناخية أ�دوات منا�سبة
لدرا�سة أ
الت�ثريات املتعددة على مناخ الكرة أالر�ضية .وتنتج النماذج حماكاة
للحرتار الذي ح�صل على مدى القرن أالخري ،وذلك عندما يتم ت�ضمني
جيدة إ
ف�ضال عن ت�ضمني العوامل
أت�ثريات �إرتفاع ن�سب غازات الدفيئة يف النماذج
ً
الطبيعية اخلارجية .وتف�شل النماذج يف �إعادة نقل ا إلحرتار املر�صود عندما
ال تت�ضمن �سوى العوامل الطبيعية .عندما يتم ت�ضمني العوامل الب�رشية،
ً
لتغي درجات احلرارة حول الكرة أالر�ضية
مثاال
حتاكي النماذج
ً
جغرافيا رّ
وهو أ�مر مماثل ملا جرى يف الع�صور احلديثة .ويختلف النموذج الف�ضائي
هذا وذاك الذي أ�ظهر �إحرتاراً كبرياً على م�ستوى املناطق ال�شمالية العالية،
عن أ�هم مناذج تقلبية املناخ الطبيعي واملتعلق بعمليات املناخ الداخلية
كالتذبذب اجلنوبي /النينيو.
تت�سبب العمليات الداخلية الطبيعية كالتذبذب اجلنوبي /النينيو
والتغيات يف الت أ�ثريات اخلارجية بالتقلبات يف مناخ أ
الر�ض على مر
رّ
أ
أ
الزمن .ومن املمكن �ن تكون هذه الت�ثريات اخلارجية طبيعية كالن�شاط
الربكاين والتقلبات يف التوليد ال�شم�سي� ،أو من املمكن �أن يت�سبب بها الن�شاط
والهباء الب�رشية املن� أش� وثقب أ
الب�رشي ك إ�نبعاثات غازات الدفيئة أ
الوزون
وتغي �إ�ستخدام أ
الرا�ضي .ومن املمكن تقدير الدور الذي ت�ؤديه العمليات
رّ
الداخلية الطبيعية عرب درا�سة التقلبات التي ر�صدت يف املناخ وعرب �إر�ساء
مناذج خا�صة باملناخ من دون تغيري �أي من العوامل اخلارجية التي ت�ؤثر
على املناخ .ومن املمكن تقدير ت أ�ثري العوامل اخلارجية من خالل النماذج
عرب تغيري هذه العوامل وعرب �إ�ستخدام الفهم الفيزيائي للعمليات املعنية.
كما من املمكن تقدير ت أ�ثريات التقلّب الداخلي الطبيعي والعوامل اخلارجية
بالعتماد على املعلومات امل�سجلة حول املناخ يف حلقات ال�شجرة
الطبيعية إ
والنواع أ
والعينات اجلوفية من اجلليد القطبي أ
الخرى من ميزان احلرارة
الطبيعي قبل الع�رص ال�صناعي.

وت�ضم العوامل اخلارجية الطبيعية التي ت�ؤثر على املناخ الن�شاط الربكاين
والتقلبات يف التوليد ال�شم�سي .وتبعث الفورات الربكانية كميات كبرية من
الغبار والهباء الذي يحتوي على ن�سبة عالية من ال�سلفات يف الغالف اجلوي
وحتجب أالر�ض عن أالنظار م�ؤقت ًا وتعك�س �أ�شعة ال�شم�س �إىل الف�ضاء .وميلك
التوليد ال�شم�سي  11دورة يف ال�سنة وقد ميلك �أي�ض ًا تقلبات على املدى الطويل.
وت�سببت أالن�شطة الب�رشية يف ال�سنوات املئة املا�ضية ،خا�صة جلهة حرق
الوقود أالحفوري ،بتزايد �رسيع يف ثاين �أك�سيد الكربون و�أنواع �أخرى من
غازات الدفيئة املوجودة يف الغالف اجلوي .وقبل الثورة ال�صناعية ،كانت
تركيزات هذه الغازات م�ستقرة آلالف ال�سنوات .وت�سببت أالن�شطة الب�رشية
�أي�ض ًا بتزايد تركيزات اجل�سيمات العاك�سة الدقيقة �أو أالهباء يف الغالف اجلوي
خا�صة خالل اخلم�سينيات وال�ستينيات.
وعلى الرغم من �أن عمليات املناخ الداخلية الطبيعية كالتذبذب اجلنوبي
 /النينيو قد تت�سبب بتقلبات يف درجة احلرارة العاملية لفرتات ق�صرية بع�ض
ال�شيء ،ت�شري التحليالت �إىل �أن جزءاً كبرياً منها مرده �إىل العوامل اخلارجية.
وتلت الفورات الربكانية أال�سا�سية كفورة بركان جبل بيناتوبو يف العام 1991
فرتات حمدودة من التربيد العاملي .ويف اجلزء أالخري من القرن الع�رشين،
�إرتفعت درجات احلرارة العاملية و�إرتفعت �أي�ض ًا تركيزات غاز الدفئية وكان
التوليد ال�شم�سي يرتفع وخف الن�شاط الربكاين .ويف خالل اخلم�سينيات
وال�ستينيات� ،ساهم �إنخفا�ض مع ّدل درجات احلرارة العاملية و�إزدياد الهباء
من جراء الوقود أالحفوري وامل�صادر أالخرى ،يف تربيد الكوكب .وبعث �إنفجار
جبل �أغونغ يف العام  1963كميات كبرية من الغبار العاك�س يف الغالف
الحرتار ال�رسيع الذي ر�صد يف ال�سبعينيات يف فرتة
اجلوي العلوي .وحدث إ
�سيطر فيها �إزدياد غاز الدفيئة على العوامل أالخرى كافة.
ومت �إجراء عدد من التجارب ب إ��ستخدام مناذج املناخ لتحديد أال�سباب التي
تغي املناخ يف القرن الع�رشين .وت�شري هذه التجارب �إىل �أن النماذج
تقف وراء رّ
الحرتار ال�رسيع الذي ر�صد يف القرون املا�ضية عندما
ال ت�ستطيع �أن تنقل إ
العتبار بالتقلّبات يف التوليد ال�شم�سي والن�شاط الربكاين .لكن
مت أالخذ بعني إ
التغيات التي ر�صدت يف
كما يظهر يف الر�سم  ،1ت�ستطيع النماذج �أن حتاكي
رّ
القرن الع�رشين على �صعيد درجة احلرارة عندما ت�ضم العوامل اخلارجية أالكرث
�أهمية مبا يف ذلك أالن�شطة الب�رشية من م�صادر ،كغازات الدفيئة والعوامل
ال�ستجابات التي مت تقديرها يف النموذج يف
اخلارجية الطبيعية .وظهرت إ
هذه العوامل اخلارجية يف املناخ العاملي يف القرن الع�رشين ويف كل قارة
ب إ��ستثناء �أنتاركتيكا حيث مل يتم �إجراء مراقبات كافة .و�سيطر ت أ�ثري الب�رش
(يتبع)
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ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺁﺳﻴﺎ

٠٫٠

٠٫١

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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٠٫٠
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١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﳕﺎﺫﺝ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
(درجة مئوية) من قرن �إىل قرن من العام � 1906إىل العام  2005يف
املعدل من العام � 1901إىل العام 1950
درجات احلرارة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡات يف
التغي
ال�س�ؤال .2-9
بح�سب ّ
الر�سم  .1رّ
أ
أ
أ
أ
أ
تغي يف درجة احلرارة املر�صود ،فيما ت�شري
ىل
�
�سود
ال
اخلط
ي�شري
دنى).
ال
(ال�صور
العاملي
واملحيط
العاملية
ر�ض
ال
ومنطقة
كلها
ر�ضية
ال
الكرة
عن
ف�ضال
ر�ض
ً
إ
رّ
أقارات الﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ
املعدل الذي غطى  %90من حماكاة النماذج أالخرية .ي�شري اللون أالحمر �إىل املحاكاة التي ت�ضم العوامل الب�رشية والطبيعية فيما ي�شري اللون أالزرق �إىل
ال�رشطة امللونة �إىل ّ
املحاكاة التي ت�ضم العوامل الطبيعية فح�سب .ت�شري اخلطوط ال�سوداء �إىل العقود واملناطق القارية التي ال حتظى مبراقبات كبرية .من املمكن �إيجاد الو�صف املف�صّ ل لهذا الر�سم
واملنهجية املتبعة يف ت�صميمه يف املادة ا إل�ضافية يف امللحق  9ت.
تغي مع ّدل درجة حرارة �سطح أالر�ض العاملية يف
على املناخ على كل �أ�سباب رّ
خالل ن�صف القرن املا�ضي.
وي أ�تي ال�شك من عدم �إكتمال املعرفة يف بع�ض العوامل اخلارجية كالهباء
الب�رشي املن� أش� .ف�ض ًال عن ذلك ،تعترب النماذج املتعلقة باملناخ غري كاملة.
لكن حتاكي النماذج كافة مث ًال عن �إ�ستجابة �إزدياد غاز الدفيئة املت أ�تي من
التغي .وي�ضم هذا النموذج
أالن�شطة الب�رشية وهو �شبيه باملثل الذي ر�صد يف
رّ
التغي
الحرتار يف املحيطات .وي�ساعد منوذج
�إحرتاراً �أكرب على أالر�ض من إ
رّ
بتغي درجة احلرارة املت�صلة
هذا ،الذي يختلف عن النماذج أال�سا�سية املتعلقة رّ
ال�ستجابة �إىل غازات الدفيئة
بالتقلبية الداخلية الطبيعية ،على التفريق ُتبينّ إ
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الحرتار
و ُتبينّ العوامل اخلارجية الطبيعية .وتبني النماذج واملراقبات إ
يف اجلزء أالدنى من الغالف اجلوي (الرتوبو�سفري) والتربيد أالعلى يف
التغي الذي ُيبينّ ت أ�ثري الب�رش على املناخ.
ال�سرتاتو�سفري .وي�شكل ذلك دلي ًال على رّ
الزدياد يف التوليد ال�شم�سي م�س�ؤو ًال عن �إحرتار املناخ أالخري ،ف إ�ن
و�إذا كان إ
الحرتار .ف�ض ًال عن ذلك ،ت�ساعد
كل من الرتوبو�سفري والرتاتو�سفري يعاين من إ
الختالفات يف توقيت الت أ�ثريات الب�رشية والت أ�ثريات اخلارجية الطبيعية على
إ
العتبارات من الثقة
التمييز بني �إ�ستجابة املناخ �إىل هذه العوامل .وتزيد هذه إ
للحتبا�س احلراري
يف �أن الب�رش ولي�س العوامل الطبيعة كانوا ال�سبب املبا�رش إ
(يتبع)
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الذي ر�صد على مر ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية.
وتق ّدم التقديرات يف درجات حرارة الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية
بالعتماد على ميزان احلرارة الطبيعي
على مر أاللفية أالوىل والثانية إ
تتغي درجة احلرارة
كحلقات ال�شجرة التي تختلف بالعر�ض �أو بالكثافة فيما رّ
الحرتار
وت�سجيالت الطق�س التاريخية ،دلي ًال �إ�ضافي ًا على �أنه ال ميكن تف�سري إ
بالعتماد على التقلبية الداخلية الطبيعية وعوامل الت أ�ثري
يف القرن الع�رشين إ
اخلارجية الطبيعية .وتزيد الثقة يف هذه التقديرات ألن ،قبل الثورة ال�صناعية،
كان ممكن ًا تف�سري معظم التقلّب الذي ُر�صد يف مع ّدل درجات احلرارة يف

الن�صف الكروي ال�شمايل بالتربيد العر�ضي الذي ت�سببت به الفورات الربكانية
والتغيات يف التوليد ال�شم�سي .ويتنا�سب التقلّب املتبقي مع التقلبية
الكبرية
رّ
التي متت حماكاتها يف النماذج املتعلقة باملناخ يف غياب العوامل اخلارجية
الب�رشية املن� أش� والطبيعية .فيما يربز �شك يف تقديرات درجات احلرارة ال�سابقة
التي ُتظهر �أن الن�صف الثاين من القرن الع�رشين كان �أكرث �إحرتاراً من فرتة
اخلم�سني �سنة خالل الـ � 1300سنة املا�ضية .و�إن تقلبية املناخ املق ّدرة التي
بالحرتار القوي الذي ح�صل يف
ت�سببت بها العوامل الب�رشية �صغرية ،مقارنة إ
القرن الع�رشين.
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ال�س�ؤال 1-10

تتغي الظواهر املتطرفة ،كموجات احلر واجلفاف والفي�ضان،
هل ُيتوقع �أن
رّ
بتغي مناخ أالر�ض؟
رّ
بتغي مناخ
يتغي نوع الظواهر وتواترها وكثافتها رّ
نعم ،من املتوقع أ�ن رّ
أالر�ض ،وقد أ
لتغي املناخ� .سبق
متو�سط �صغري
ً
ن�سبيا رّ
تطر� هذه رّ
التغيات حتى ّ
أ
تغيات على بع�ض أ�نواع الظواهر املتطرفة ك�إرتفاعاتٍ يف تواتر
وطر�ت رّ
موجات احلر وكثافتها وكذلك ظواهر التهطال احلاد( .راجع ال�س�ؤ ال )3.3
مناخ م�ستقبلي �أكرث �إحرتاراً ،من املحتمل �أن يزداد خطر موجات حر
ففي ٍ
طويلة أالمد و�أكرث كثاف ًة وتواتراًً� .إن موجة احلر أالوروبية يف العام 2003
يام �إىل �أكرث من
هي خري دليل على م�ستوى احلر ال�شديد الذي ميتد من ب�ضعة �أ ٍ
مناخ م�ستقبلي �أكرث دفئاً .وتدل
�أ�سبوع ،و ُيحتمل �أن ي�صبح �أكرث �شيوع ًا يف
ٍ
�إحدى �أوجه احلرارة الق�صوى على �إمكانية �إنخفا�ض يف درجة احلرارة اليومية
(خالل النهار) يف معظم املناطق .ومن املرجح �أي�ض ًا �أن يتخلل مناخ م�ستقبلي
�أكرث دفئ ًا �أيام �صقيع معدودة (يف الليل مث ًال حني تنخف�ض درجة احلرارة �إىل
ما دون ال�صفر) .تتعلق فرتة النمو الف�صلية بعدد �أيام ال�صقيع ُيتو ّقع �أن تزداد
النت�شار الهوائي البارد (يف فرتات
كلما دفئ املناخ .و ُيحتمل �أن يهبط تواتر إ
يام �إىل �أكرث من �أ�سبوع) يف الن�صف
الربد القار�س مث ًال املمتد من ب�ضعة �أ ٍ
ال�شمايل من الكرة يف ف�صل ال�شتاء ،يف معظم املناطق ،على الرغم من وجود
النخفا�ض أال�صغر للربد القار�س ،غربي �شمال �أمريكا
�إ�ستثناءات يف مناطق إ
تغيات الدوران اجلوي.
وال�شمال �أطل�سي وجنوب �أوروبا و�آ�سيا ب�سبب رّ
مناخ م�ستقبلي �أكرث دفئاً ،تتوقع �أكرث مناذج الدوران العام للغالف
ويف
ٍ
اجلوي واملحيطات جفاف ًا متزايداً يف ال�صيف وبل ًال يف ال�شتاء يف معظم
�أجزاء خطوط العر�ض ال�شمالية العالية واملتو�سطة .وي�شري جفاف ال�صيف �إىل
خطر جفاف �أكرب .ويرافق خطر اجلفاف هذا ،تزاي ٌد يف فر�صة تدفق أالمطار
والفي�ضان ب�سبب قدرة �أعظم على حفظ املياه يف جو �أكرث �إحرتاراً .كان هذا
عامل �أكرث �إحرتاراً ،التهطال مييل �إىل �أن
ُمالحظ ًا و ُيتوقع �أن ي�ستمر ألن ،يف ٍ
يكون مركّ زاً يف ظواهر �أكرث ح ّدة ،مع فرتات من تهطال قليل بني ظاهرتني
النهمارات احلادة والثقيلة فرتات طويلة أالمد من
متطرفتني .لذلك� ،سيتخلل إ
ّ
أ
أ
التغيات املتوقعة هو �أن ت�صبح من املتوقع
وجه
�
من
خر
�
وجه
الن�سبي.
اجلفاف
رّ
�أن ت�صبح درجات الرطوبة الق�صوى �أكرث حد ًة يف مناطق متعددة حيث ُيتوقع
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للمطر املتو�سط �أن يزداد ومل�ستويات اجلفاف الق�صوى �أن ت�صبح �أكرث ح ّد ًة يف
املناطق حيث ُيتوقع �إنخفا�ض متو�سط التهطال .وتوافق ًا مع نتائج «الظواهر
تتغي قوة العوا�صف يف
املتطرفة» املتزايدة من التهطال ال�شديد ،وحتى �إن مل رّ
ّ
املناخ امل�ستقبلي� ،ستزداد كثافة هطول أالمطار .وخا�ص ًة يف الن�صف ال�شمايل
من الكرةُ ،يتوقع زيادة �إمكانية حلول ف�صول �شتاء رطبة جداً يف و�سط �أوروبا
و�شمالها نظراً �إىل �إرتفاع كثافة التهطال خالل ظواهر العوا�صف ،مرجح ًة
ح�صول في�ضان يف �أوروبا ومناطق �أخرى ذات خط العر�ض املتو�سط ب�سبب
كثافة هطول أالمطار وظواهر ت�ساقط الثلوج منتج ًة املزيد من املت�ساقطات.
تنطبق نتائج مماثلة على �أمطار ال�صيف مت�ضمن ًة املزيد من الفي�ضانات
يف منطقة الرياح املو�سمية آ
ال�ستوائية أالخرى .يرتبط
ال�سيوية واملناطق إ
مناخ م�ستقبلي
تزايد خطر الفي�ضانات يف عدد من �أحوا�ض النهر الكبري يف ظل ٍ
�أكرث �إحرتاراً بزيادةٍ يف ت�رصيف مياه النهر توازي ًا مع تزايد خطر عوا�صف
م�ستقبلية قوية متعلقة بظواهر هطول أالمطار والفي�ضان� .سيكون بع�ضها
التوجهات احلالية .و�أ�شارت بع�ض درا�سات النمذجة �إىل �إن
جمرد تداعيات
ّ
ّ
ال�ستوائية امل�ستقبلية قد ت�صبح �أكرث حدة مع �رسعة رياح �أكرب
عا�صري
أال
إ
تغيات مماثلة قد تكون جارية:
و�أمطار �أكرث غزارة .واقرتحت الدرا�سات �أن رّ
حتى �أن بع�ض امل�ؤ�رشات تدل على �أن أالعا�صري التي بلغت درجتها  4و 5يف
ال�سنة قد �إزدادت خالل ال�سنوات الثالثني أالخرية.
ال�ستوائية
تو ّقعت بع�ض درا�سات النمذجة �إنخفا�ض ًا يف عدد أالعا�صري إ
ب�سبب ا�ستقرار متزايد يف طبقة الغالف اجلوي ال�سفلى (الرتوبو�سفري) يف مناخ
�أكرث �إحرتاراً ،وهي تتميز بعوا�صف خفيفة معدودة وعدد �أكرب من العوا�صف
الهوجاء� .أبدت كذلك بع�ض درا�سات النمذجة مي ًال عام ًا لعوا�صف حادة ولكن
املتطرفة
ال�ستوائية مع ميل نحو الظواهر الهوائية
قليلة ،خارج املناطق إ
ّ
و�أمواج حميطات �أعلى يف عدة مناطق مرتبطة بتلك أالعا�صري التي �إزدادت
الجتاه لعوائم العوا�صف يف ن�صفي
ح ّدتها .كما ُت�سقِط النماذج نقلة قطبية إ
الكرة وذلك بدرجات عدة من خطوط الطول.

أ
ال�سئلة

ال�س�ؤال 2-10

تغيات املناخ الرئي�سي واملفاجئ كفقدان أالغطية اجلليدية
ما هي �أرجحية رّ
تغيات الدوران العاملي للمحيطات؟
�أو رّ
تغيات مفاجئة يف املناخ ك�إنهيار
مرج ً
حا �إحتمال حدوث رّ
ال ُيعترب ّ
الغطاء اجلليدي القطبي الغربي والفقدان ال�رسيع لغطاء غرينالند اجلليدي
تغيات أ�نظمة دوران املحيط على نطاقٍ وا�س ٍع يف القرن الواحد والع�رشين
أ�و رّ
حاليا .وعلى أ�ية حال ،ف�إن حدوث
�إ�ستناداً �إىل النتائج النموذجية املتوفرة
ً
مرجحا على نح ٍو متزايدٍ كلما تقدم �إ�ضطراب النظام
التغيات أ��صبح
ً
هذه رّ
املناخي.
بينت التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية من باطن جليد
ّ
غرينالند والروا�سب البحرية من �شمال أالطل�سي و�أماكن �أخرى ،وكذلك العديد
من �أر�شيفات املناخ املا�ضي� ،أنه با�ستطاعة درجات احلرارة املحلية و�أنظمة
تتغي ب�رسعة خالل ب�ضعة �سنوات فقط.
الريح ودورات املياه �أن رّ
و ُتظهر مقارنة النتائج من ال�سجالت يف خمتلف املواقع يف العامل حدوث
ما�ض غري
تغيات �أ�سا�سية تطال امل�ستوى العاملي .ما �أ ّدى �إىل فكرة مناخ ٍ
رّ
التغي املفاجئ .لذا ،برز قلق جديد وهو �أن النمو امل�ستمر
مبراحل
مر
م�ستقر
رّ
لن�سب الغازات الدفيئة يف اجلو قد ي�شكل �إ�ضطراب ًا قوي ًا مبا يكفي لي�سبب
تدخ ًال مماث ًال مع النظام
التغيات املفاجئة يف النظام املناخي .قد ُيعترب ّ
رّ
املناخي خطراً �إذ قد يكون له نتائج عاملية كبرية.
نعرف
وقبل مناق�شة بع�ض أالمثلة
رّ
للتغيات املماثلة ،من املفيد �أن ّ
التغي يحدث
م�صطلحي «حاد» ( )abruptو«كبري» (« .)majorاحلاد» يعني �أن رّ
بالتغي ،مبعنى �أخر ،يكون غري خطي.
ال�ضطراب الذي يت�سبب
ب�رسعة �أكرب من إ
رّ
التغي الطبيعي احلايل وله
تغيات تتخطى ن�سبة رّ
التغي «الكبري» فيت�ضمن رّ
�أما رّ
مدى مكاين يرتاوح من عدة �آالف الكيلومرتات لي�صل �إىل امل�ستوى العاملي .من
التغيات املفاجئة خا�صية م�شرتكة
القليميُ ،تعترب
املدى املحلي �إىل املدى إ
رّ
للتغي املناخي الطبيعي .وهنا ،ال ُت�ؤخذ الظواهر املعزولة والق�صرية أالمد
رّ
أ
تغيات
حرى
بال
ولكن
االعتبار،
بعني
املتطرفة»
بـ«الظواهر
ليها
�
�شار
ي
إ
التي ُ
رّ
على النطاق الوا�سع تتطور ب�رسعة وت�ستمر من عدة �سنوات �إىل عقود� .شهدت
�أوا�سط ال�سبعينيات من القرن ال�سابق نقلة يف درجات حرارة �سطح البحر �رشقي
الهادئ وعرفت �أوا�سط الثمانينيات من القرن ذاته �إنخفا�ض ًا يف امللوحة يف
الطبقة العليا من بحر البرادور ،وهما مثالن عن ظواهر مفاجئة ذات نتائج
حملية و�إقليمية ،يف مقابل النطاق الوا�سع الذي ي�شمل الظواهر الطويلة أالمد
النهيار املحتمل� ،أو �إغالق جدول
التي ُيركّ ز عليها هنا� .أحد أالمثلة عنها هو إ
اخلليج الذي يلقى �إهتمام ًا وا�سع ًا لدى الر�أي العام .فجدول اخلليج هو تيار
�أفقي �أويل يف املحيط أالطل�سي ال�شمايل تقوده الرياح.

وعلى الرغم من كونه �سمة م�ستقرة من دوران املحيطات العام ،ف إ�ن �إمتداده
ال�شمايل الذي يغذي ت�شكّل املياه يف عمق بحار غرينالند الرنوجية ،وبذلك
يوزع كميات كبرية من احلرارة على هذه البحار ومناطق أالر�ض القريبة،
بتغيات كثافة املياه ال�سطحية يف هذه املناطق.
مت أ�ثراً ب�شدة رّ
النتهاء ال�شمايل للدوران التقلبي اجلنوبي على م�ستوى
ي�شكل هذا التيار إ
احلو�ض املمتد على طول احلد الغربي من حو�ض أالطل�سي .وغالب ًا ما ت�شري
حماكاة النماذج املناخية �إىل �أنه يف حال �إنخف�ضت كثافة املياه ال�سطحية
الحرتار �أو �إنخفا�ض يف امللوحة ،تتدنى قوة دوران
يف �شمال أالطل�سي ب�سبب إ
التقلبي اجلنوبي ومعها توزيع احلرارة يف هذه املناطق .وقد تحُ دث بع�ض
النخفا�ضات
النخفا�ضات القوية واملدعومة يف امللوحة وحتى املزيد من إ
إ
الكبرية �أو تكمل �إغالق دوران التقلبي اجلنوبي يف كافة تقديرات منذجة املناخ.
تغيات مماثلة طر�أت بالفعل يف املا�ضي البعيد .امل�شكلة اليوم تكمن يف ما
�إن رّ
�إذا كان الت أ�ثري الب�رشي املتزايد على اجلو ي�شكل �إ�ضطراب ًا قوي ًا وكافي ًا لدوران
التغي.
التقلبي اجلنوبي كي ُيحدث هذا رّ
وت�ؤدي زيادة غازات الدفيئة اجلوية �إىل �إحرتار وكثافة يف الدورة
الهيدرولوجية التي جتعل املياه ال�سطحية يف �شمال أالطل�سي �أقل ملوحة ،كما
ت�ؤدي زيادة التهطال �إىل زيادة املياه العذبة املتدفقة من املحيط �إىل �أنهار
الحرتار كذلك بذوبان الثلوج ،زائداً بذلك ن�سبة املياه العذبة
املنطقة .يت�سبب إ
وخم ّف�ض ًا ملوحة مياه املحيط ال�سطحية .تخف�ض النتيجتان من كثافة املياه
ال�سطحية التي يجب �أن تكون كثيفة وثقيلة مبا يكفي كي تغرق ُبغية من َتجة
الدوران التقلبي اجلنوبي ،ما ي�ؤدي �إىل �إنخفا�ضه يف القرن الواحد والع�رشين.
الحرتار .وال يحاكي
النخفا�ض يف نقاط الرتكيز مع إ
و ُيتوقع �أن ي�ستمر هذا إ
�أي من النماذج احلالية �إنخفا�ض ًا مفاجئ ًا �أو وقف ًا كام ًال يف هذا القرن .ما
زلنا ن�شهد �إنت�شاراً �شام ًال يف �إنخفا�ض النماذج يف دوران التقلبي اجلنوبي
النخفا�ض �إىل �أكرث من 50
الذي يرتاوح عملي ًا من حالة الال�إ�ستجابة �إىل إ
الختالف
باملئة على م�شارف نهاية القرن الواحد والع�رشين .وينتج هذا إ
النموذجي املتقاطع عن �إختالفات يف قوى ردود اجلو واملحيط املحاكاة يف
هذه النماذج.
من جهة �أخرى ،يبدو م�صري دوران التقلبي اجلنوبي الطويل أالمد غري م�ؤكد.
و ُتظهر العديد من النماذج �إ�سرتداد دوران التقلبي اجلنوبي عند �إ�ستقرار املناخ.
�إال �أن لبع�ض النماذج املناخية عتبات لدوران التقلبي اجلنوبي يتم تخطيها
يف حال كان الت أ�ثري قوي ًا مبا يكفي ويدوم وقت ًا �أطول.
(يتبع)
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بالتايلُ ،تظهر حماكاة مماثلة �إنخفا�ض ًا تدريجي ًا لدوران التقلبي اجلنوبي
ي�ستمر حتى بعد �إ�ستقرار املناخ .وال ميكن حالي ًا حتديد كمية أالرجحية على
ال�شعاعي الناجت عن
الحرتار مبا �أن الت أ�ثري إ
الرغم من �أن �أوروبا ال تزال تخترب إ
الغازات الدفيئة املتزايدة قد يغمر التربيد بالتزامن مع �إنخفا�ض دوران التقلبي
اجلنوبي .وتبدو ال�سيناريوهات الكارثية التي تقرتح بدء الع�رص اجلليدي الذي
بدوره ُيحدثه وقف دوران التقلبي اجلنوبي جمرد حماكاة .ومل يحدث �أن ولّد
مناخ ًا منوذجي ًا ح�صيلة مماثلة .يف الواقع� ،إن العمليات امل�ؤدية �إىل الع�رص
اجلليدي وا�ضحة ومفهومة فيه الكفاية وهي بالتايل خمتلفة متام ًا عن تلك
املُناق�شة هنا ،ما ميكّننا بثقةٍ من �إ�ستثناء هذا ال�سيناريو.
تطور دوران التقلبي اجلنوبي الطويل أالمد ،توافق
وب�رصف النظر عن ّ
الحرتار وما يت أ�تى عنه من �إنخفا�ض يف امللوحة
املحاكاة النموذجية على �إن إ
�سيخفف ب�شدة ت�شكل املياه العميقة والو�سطى يف بحر البرادور خالل العقود
القليلة املقبلة ،ما �سيت�سبب بتب ّدل خ�صائ�ص الكتل املائية الو�سطى �شمال
أالطل�سي وي�ؤثر بدوره على قعر املحيط .ومن أالمثلة املُناق�شة على نح ٍو وا�سع
بتغيات املناخ املفاجئة ،يح�رض حتطّ م غطاء غرينالند اجلليدي �أو
مبا يتعلق رّ
�إنهيار غطاء غربي أالطل�سي اجلليدي احلاد.
الحرتار على
وت�شري النمذجة امل�ستندة �إىل املحاكاة واملراقبة �إىل �إن إ
يعجل
م�ستوى خطوط العر�ض العالية يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية ّ
ذوبان غطاء غرينالند اجلليدي و�إن ت�ساقط الثلوج املتزايد ب�سبب الدورة

138

الهيدرولوجية القوية عاجز عن تعوي�ض هذا الذوبان .وما قد ي�ؤدي �إىل تقلّ�ص
غطاء أالر�ض اجلليدي ب�شكلٍ كبري يف القرون املقبلة .ف�ض ًال عن ذلك ،تقرتح
�ستعر�ض غطاء
النتائج وجود عتبة خطر لدرجات احلرارة� ،إن مت تخطيها،
ّ
غرينالند اجلليدي �إىل الزوال التام ،وت�ؤكد بالتايل �إحتمال تخطي هذه العتبة
يف القرن احلايل.
�إال �أن ذوبان غطاء غرينالند اجلليدي الكامل الذي يرفع م�ستوى البحر �إىل
حوايل � 7أمتار هو عملية بطيئة قد تتطلب مئات ال�سنني لتكتمل.
ُتلقي أالقمار ال�صناعية أ
والر�صاد احلديثة للتيارات الثلجية امل�سببة لتحطم
الطبقات الثلجية ،ال�ضوء على �إ�ستجابات �أنظمة الغطاء الثلجي ال�رسيعة ،ما يثري
والنهيار
خماوف كبري ًة حول �إجمايل �إ�ستقرار غطاء �شمال أالطل�سي الثلجي إ
متار �أخرى .وبينما َتظهر هذه
الذي قد ي�ؤدي �إىل �إرتفاع م�ستوى البحر �إىل � 6أ ٍ
مدعم ًة بالطبقات املتواجدة �أمامها ،ال يزال من غري املعروف يف
التيارات ّ
النخفا�ض �أو الف�شل يف دعم مناطق
الوقت احلا�رض ما �إذا قد ي�سبب يف الواقع إ
الغطاء اجلليدي املحدودة ن�سبياً ،تدفق ًا منت�رشاً من تيارات الثلوج وبالتايل
عدم �إ�ستقرار غطاء غرب أالطل�سي اجلليدي بالكامل .ونظراً �إىل �أن أالغطية
اجلليدية بد�أت للتو تبني العمليات الدينامية ال�صغرية النطاق التي تت�ضمن
تفاعالت معقدة مع أالنهر اجلليدية واملحيط على نطاق الغطاء اجلليدي ،فال
كمية م�ستقاة من اجليل احلايل لنماذج الغطاءات اجلليدية
تتو ّفر معلومات ّ
جلهة �أرجحية ظاهرة مماثلة �أو توقيتها.
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ال�س�ؤال 3-10

�إذا مت خف�ض مع ّدل �إنبعاث غازات الدفيئة ،ب أ�ي �رسعة يرتاجع مع ّدل
تركيزها يف الغالف اجلوي؟
معدل تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عرب احلد من
�إن تعديل ّ
ا إلنبعاثات يعتمد على العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تزيل كل غاز من
فمعدل تركيز بع�ض غازات الدفيئة يرتاجع ب�شكل �شبه فوري
الغالف اجلويّ .
معدل تركيز أ�نواع أ�خرى من الغازات
نتيجة احلد من ا إلنبعاثات ،يف حني أ�ن ّ
ي�ستمر يف التزايد لقرون عديدة حتى بعد احلد من ا إلنبعاثات.
يعتمد مع ّدل تركيز الغازات يف الغالف اجلوي على �سباق بني معدّالت
�إنبعاث الغاز يف الغالف اجلوي ومعدّالت �إزالته من الغالف اجلوي .على �سبيل
املثال ،يتم تبادل ثاين �أك�سيد الكربون  CO2بني الغالف اجلوي واملحيطات
أ
والر�ض عرب عمليات معينة كنقل الغاز بني الغالف اجلوي واملحيطات
وعمليات كيميائية (كالتجوية مثالً) وبيولوجية (كالتمثيل ال�ضوئي) .يف
حني �أن �أكرث من ن�صف �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ي�ستغرق قرن ًا ليزول
النبعاثات يف الغالف اجلوي
من الغالف اجلوي حالياً ،يبقى جزء من هذه إ
الزالة� ،سي�ستمر مع ّدل ثاين �أك�سيد الكربون
آلالف ال�سنني .ب�سبب بطء عمليات إ

النبعاثات احلايل تراجع ًا كبرياً .ويزول
اجلوي يف التزايد حتى ولو �شهد مع ّدل إ
غاز امليثان  CH4مث ًال بفعل عمليات كيميائية يف الغالف اجلوي ،يف حني
تدمر �أك�سيد النيرتوز  N2Oوبع�ض غازات الكربون
�أن إ
ال�شعاعات ال�شم�سية ّ
الهالوجيني يف الغالف اجلوي العلوي .تتفاوت مدة هذه العمليات من ب�ضعة
�سنوات �إىل �آالف ال�سنني .فيقا�س عمر الغاز يف الغالف اجلوي �إنطالق ًا من
ال�ضطرابات �إىل ن�سبة  %37من
املدة الالزمة خلف�ض كمية الغاز بفعل �إحدى إ

كميته أال�صلية .ي�سهل حتديد هذا املع ّدل لبع�ض الغازات كامليثان  CH4و�أك�سيد
ّ
النيرتوز  N2Oوغريها من الغازات النزرة كاملركّ بات الكربونية الفلورية
الهيدرولوجية )HCFC-22( 22-وهو �سائل مربد (عمر امليثان يف الغالف
اجلوي هو � 12سنة ،و�أك�سيد النيرتوز � 110سنوات ،واملركبات الكربونية
الفلورية الهيدرولوجية 22-حوايل � 12سنة) �إال �أنه ي�ستحيل حتديد هذا املع ّدل
بالن�سبة �إىل ثاين �أك�سيد الكربون.
تطور �إنبعاثاته
�إن رّ
تغي مع ّدل تركيز �أي غاز نزر يعتمد جزئي ًا على كيفية ّ
النبعاثات مع الوقت� ،سيزداد �أي�ض ًا مع ّدل الرتكيز
مع الوقت .ف إ�ذا �إزدادت إ
يف الغالف اجلوي ،بغ�ض النظر عن عمر الغاز يف الغالف اجلوي .ولكن� ،إذا
النبعاثات� ،سيعتمد مع ّدل تركيز غاز نزر يف اجلو
اتخذت �إجراءات للحد من إ
النبعاثات فح�سب ،بل يف عمليات �إزالة الغاز
على
التغيات الن�سبية لي�س يف إ
رّ
�أي�ضاً .يظهر هنا دور عمر الغاز وعمليات �إزالته يف حتديد تطور تركيز الغاز يف
النبعاثات.
الغالف اجلوي عند خف�ض إ
على �سبيل املثال ،يظهرالر�سم  1جتارب حتدد كيف �سيتجاوب مع ّدل الرتكيز
النبعاثات
امل�ستقبلي لثالثة �أنواع من الغازات النزرة مع تغيريات جتريبية يف إ
النبعاثات)� .أخذنا مثاالً :ثاين
(م�صورة هنا كرد فعل على تغيري مفرو�ض يف إ
�أك�سيد الكربون الذي ال ميتلك عمراً حمدداً يف الغالف اجلوي ،وغاز نزر ذو عمر
معروف وطويل يقارب القرن (مث ًال  ،)N2Oوغاز نزر ذو عمر معروف وق�صري
يقارب العقد (كـ � CH4أو� HCFC-22أو غريها من �أنواع الكربون الهالوجيني).
(يتبع)
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املعدل احلايل يف ما يتعلق ب�إنبعاثات مت تثبيتها على امل�ستوى
معدل تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي بالن�سبة �إىل ّ
تغيات يف ّ
ال�س�ؤال  .3-10الر�سم  .1أ�) حماكاة رّ
احلايل (اللون أال�سود) أ�و على م�ستوى أ�دنى من امل�ستوى احلايل بن�سبة  %10أ(�حمر) و %30أ(�خ�رض) و( %50كحلي) و %100أ(�زرق) .ب) مثل احلالة أ�) بالن�سبة �إىل غاز نذر ذي
أ
املن�ش� .وج) مثل احلالة أ�) بالن�سبة �إىل غاز نزر ذي عمر � 12سنة ،أ
أ
عمر � 120سنة ،أ
املن�ش� فقط.
بت�ثري من عوامل من ب�رشية
بت�ثري من عوامل طبيعية وعوامل من ب�رشية
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أ
ال�سئلة

النبعاثات
النبعاثات امل�ستقبلية :تثبيت إ
لكل غاز ،تعر�ض خم�س حاالت من إ
النبعاثات بن�سبة %50 ،%30 ،%10
على مع ّدلها احلايل ،وخف�ض فوري ملع ّدل إ
و.%100
يختلف رد فعل ثاين �أك�سيد الكربون (راجع الر�سم �1أ) متام ًا عن غازات النذر
ذات العمر املحدد .فتثبيت �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون على مع ّدلها احلايل
ي�ؤدي �إىل تزايد م�ستمر لثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي خالل القرن
 21وما بعده ،يف حني �أنه ي�ؤدي يف حالة الغاز ذي العمر البالغ قرن ًا (راجع
الر�سم 1ب) �أو عقداً (راجع الر�سم  1ج) �إىل ثبات مع ّدل تركيزهما يف الغالف
اجلوي مب�ستوى يفوق املع ّدل احلايل يف غ�ضون قرنني للغاز أالول وعقدين
للغاز الثاين .يف الواقع ،ال ميكن تثبيت مع ّدل تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف
النبعاثات ب�شكل كلي.
الغالف اجلوي على م�ستوى ثابت �إال من خالل وقف إ
للنبعاثات تظهر �إزدياداً يف مع ّدل
جميع احلاالت أالخرى من اخلف�ض املعتدل إ
الرتكيز ب�سبب عمليات التبادل النموذجية املرتبطة بدورة الكربون يف النظام
املناخي.
بالتحديد ،يفوق مع ّدل �إنبعاث ثاين �أك�سيد الكربون حالي ًا مع ّدل �إزالته ب�شكل
النبعاثات ب�شكل �ضئيل
والزالة البطيئة وغري املكتملة تعني �أن خف�ض إ
كبري ،إ
�أو معتدل لن ي�ؤدي �إىل ثبات معدّالت الرتكيز بل �سيحد فقط من مع ّدل منوها
يف العقود املقبلة .فخف�ض مع ّدل �إنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة %10
يتوقع �أن ي�ؤدي �إىل تراجع مع ّدل منوه بن�سبة  ،%10كما �أن خف�ض هذا املع ّدل
بن�سبة  %30ي�ؤدي �إىل تراجع مع ّدل منو تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو
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بن�سبة  .%30وي�ؤدي اخلف�ض بن�سبة � %50إىل تثبيت مع ّدل تركيز ثاين �أك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي ولكن ملدة �أقل من عقد من الزمن فقط .بعد ذلك،
الرتفاع نظراً
يتوقع �أن يعود مع ّدل ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي �إىل إ
تغيات كيميائية وبيولوجية
لرتاجع الرت�سبات يف أالر�ض واملحيطات نتيجة رّ
معروفة� .أما الوقف الكلي إلنبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون فيتوقع �أن ي�ؤدي �إىل
�إنخفا�ض بطيء يف مع ّدل تركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي يبلغ
 40جزءاً باملليون تقريب ًا خالل القرن .21
يختلف الو�ضع متام ًا بالن�سبة �إىل غازات نزرة املحددة العمر يف الغالف
اجلوي .فبالن�سبة �إىل الغاز ذي العمر البالغ قرن ًا (مث ًال  ،)N2Oيجب خف�ض
النبعاثات بن�سبة تفوق  %50لتثبيت معدّالت الرتكيز على م�ستوى قريب من
إ
النبعاثات �إىل تثبيت مع ّدل
م�ستواها احلايل (راجع الر�سم 1ب) .ي�ؤدي تثبيت إ
الرتكيز خالل ب�ضعة قرون.
يف حالة غاز نزر ذي العمر الق�صري ،ت�ساوي اخل�سارة احلالية حوايل %70
للنبعاثات ما دون %30
من إ
النبعاثات .على املدى الق�صري ،ي�ؤدي �أي خف�ض إ
�إىل زيادة مع ّدل الرتكيز ،ولكن على عك�س ثاين �أك�سيد الكربون ،تكون النتيجة
تثبيت مع ّدل الرتكيز يف غ�ضون عقود (راجع الر�سم ج)� .أي �أنه يجب خف�ض
النبعاثات بن�سبة تفوق  %30لتثبيت معدّالت الرتكيز على م�ستويات �أقل بكثري
إ
أ
النبعاثات ب�شكل كامل في�سمح بالعودة �إىل
من امل�ستويات احلالية� .ما وقف إ
معدّالت الرتكيز ال�سابقة للثورة ال�صناعية يف �أقل من قرن بالن�سبة �إىل غاز نزر
ذي العمر البالغ عقداً.

أ
ال�سئلة

ال�س�ؤال 1-11

التغيات املناخية املرتقبة من منطقة �إىل �أخرى؟
هل تختلف
رّ
يختلف املناخ بني منطقة أو�خرى .ينبع هذا ا إلختالف من التوزيع غري
املت�ساوي حلرارة ال�شم�س ،ورد فعل كل من الغالف اجلوي أ
والر�ض واملحيطات
متيز كل منطقة .ت�ؤ ثر
والتفاعل بني هذه العنا�رص واخل�صائ�ص الفيزيائية التي ّ
مكونات الغالف اجلوي على بع�ض جوانب هذه
ا إل�ضطرابات التي ت�صيب ّ
أ
املن�ش� التي ت�ؤ ثر على املناخ
املعقدة� .إن بع�ض العوامل الب�رشية
التفاعالت ّ
(عوامل أ
الت�ثري  )forcingتكون عاملية بطبيعتها ،بينما تختلف بع�ض العوامل
أالخرى بني منطقة أو�خرى .على �سبيل املثال ،ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي يت�سبب
با إلحرتار ،ينت�رش بالت�ساوي يف خمتلف أ�نحاء أالر�ض بغ�ض النظر عن موقع
م�صدر ا إلنبعاثات ،يف حني أ�ن توزيع أالهباء اجلوية من ال�سلفات (جزئيات
قليميا .با إل�ضافة �إىل ذلك،
�صغرية) التي تزيل بع�ض ا إلحرتار يكون عادة � إ ً
تعتمد ردود أالفعال الناجتة عن عمليات أ
جزئيا على عمليات �إرجتاعية
الت�ثري
ً
ميكن أ�ن جتري يف مناطق غري تلك التي ت�شهد أ�كرب م�ستوى من
أ
ي�ضا من
الت�ثري .بالتايل� ،ستختلف التغيريات املناخية املرتقبة أ� ً
منطقة �إىل أ�خرى.
التغيات املناخية على منطقة معينة ،ميكن
لدرا�سة ت أ�ثري
رّ
ال�ستواء (.)latitude
النطالق من موقع املنطقة بالن�سبة �إىل خط إ
إ
الحرتار يف كافة �أنحاء
فعلى �سبيل املثال ،ويف حني يتوقع ح�صول إ
ال�ستوائية
الحرتار املتوقع عادة بني املنطقة إ
أالر�ض ،تزداد كمية إ
والقطب يف الن�صف ال�شمايل من الكرة أالر�ضية .أالمر �أكرث تعقيداً
يف ما يتعلق مبع ّدل التهطال� ،إال �أنه يخ�ضع �أي�ض ًا لعوامل متعلّقة
ال�ستواء .يف املناطق القريبة من
مبوقع املنطقة بالن�سبة �إىل خط إ
القطبني ،يتوقع �إرتفاع مع ّدل التهطال ،يف حني يتوقع �إنخفا�ض
ال�ستوائية (راجع
هذا املع ّدل يف مناطق عديدة متاخمة للمنطقة إ
ال�ستوائي يف موا�سم املطر
الر�سم  .)1يتوقع �إرتفاع مع ّدل التهطال إ
ال�ستوائية من
(مثالً ،الرياح املو�سمية) وب�شكل خا�ص فوق املنطقة إ
املحيط الهادئ.
من العوامل الهامة �أي�ض ًا موقع املنطقة بالن�سبة �إىل املحيطات
الحرتار �أكرب يف
و�سال�سل اجلبال .ب�شكل عام ،يتوقع �أن يكون إ
املناطق القارية الداخلية من املناطق ال�ساحلية .ال يت أ�ثر مع ّدل
التهطال فقط ب�شكل القارة اجلغرايف ،بل �أي�ض ًا ب�شكل ال�سال�سل
اجلبلية املجاورة و�إجتاه الرياح .فالرياح املو�سمية والزوابع
أ
ال�ستوائية تت أ�ثر كلها بهذه اخل�صائ�ص
والعا�صري  /التيفونات غري إ

التغيات املمكنة يف دوران الغالف
املتعلقة باملنطقة .وتعترب
رّ
تغيها من �أ�صعب اجلوانب التي ت�سمح
اجلوي واملحيطات و�أمناط رّ

القليمي .على الرغم من �أنه ميكن التو�صل �إىل
التغيات يف املناخ إ
بفهم وتوقع رّ
�إ�ستنتاجات عامة حول عدد من املناطق ذات املناخ املت�شابه نوعياً� ،إال �أن كل
منطقة تقريب ًا تتميز ب�سمات خا�صة بها يف نواح عديدة .ي�صح ذلك بالن�سبة
�إىل املناطق ال�ساحلية املحيطة باملنطقة املتو�سطية جنوب املدارية� ،أو املناخ
القا�سي يف داخل �أمريكا ال�شمالية الذي يعتمد على نقل الرطوبة من خليج
املك�سيك� ،أو التفاعالت بني تو ّزع الرثوة النباتية ودرجات حرارة املحيط
ودوران الغالف اجلوي ،التي ت�ساعد على ال�سيطرة على ت أ�ثري منطقة احلدود
اجلنوبية لل�صحراء أالفريقية.
على الرغم من �أننا ال نزال بعيدين عن فهم التوازن الفعلي بني العوامل
والقليمية ب�شكل كامل� ،إال �أن م�ستوى فهمنا لها مي�ضي يف تزايد
العاملية إ
القليمية.
م�ستمر وثابت ،ما يعزز ثقتنا بالتوقعات إ
ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩ

رتفاعا يف
ً
ال�س�ؤال  ،1-11الر�سم  : 1يتوقع أ�ن ت�شهد املناطق الزرقاء وال�صفراء على اخلريطة � إ
املعدل يف املناطق ال�صفراء
معدل التهاطل بحلول نهاية القرن ،يف حني يتوقع أ�ن ينخف�ض هذا ّ
ّ
والزهرية اللون .يظهر اجلدول أالعلى توقعات أ��شهر كانون أالول وكانون الثاين و�شباط ،يف حني
يظهر اجلدول أال�سفل توقعات أ��شهر حزيران ومتوز آو�ب.
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املرفق أالول
م�رسد امل�صطلحات

املحرر :أ� .ب .م .بايدي (هولندا)

مالحظات :ي�رشح م�رسد امل�صطلحات التايل بع�ض امل�صطلحات املحددة بالطريقة التي يريد امل�ؤلفون الرئي�سيون �أن ُتفهم يف �سياق هذا
التقرير.
8.2ka event

احلدث الذي ح�صل منذ � 8200سنة
بعد االحرتار ما بعد اجلليدي أالخري ،حدث تقلب مناخي �رسيع منذ حوايل 8200
�سنة ،مع فرتة تربيد دامت � 400سنة .وي�شار �إىل هذا احلدث كذلك باحلدث الذي
ح�صل منذ � 8200سنة.
Abrupt Climate Change

تغري املناخ املفاجئ من املمكن أ�ن ت�ؤدي الخطية النظام املناخي �إىل تغري املناخ
على نحو مفاجئ ي�سمى أ�حيان ًا «التغري املناخي ال�رسيع» أ�و « أالحداث املفاجئة»
آ
أ�و حتى «
املفاج�ت املناخية» .وغالب ًا ما ت�شري كلمة «مفاجئ» �إىل نطاق زمني
أ
ؤ
تتخطى �رسعته �رسعة النطاق الزمني التقليدي لعملية الت�ثري امل�س�ولة عن ذلك.
ولكنه ال حاجة �إىل أت�ثري خارجي إلحداث جميع التغريات املناخية املفاجئة �إذ
تنطوي بع�ض التغريات املفاجئة املحتملة املفرت�ضة �إعادة تنظيم دراماتيكية للدوران
الناجم عن التباين احلراري وامللحي ،والذوبان ال�رسيع للجليد والذوبان الكبري
للرتبة ال�صقيعية أ�و ازدياد تنف�س الرتبة مما ي�ؤدي �إىل تغريات �رسيعة يف دورة
الكربون .أ�ما أالحداث أالخرى فقد تكون غري متوقعة بالفعل وتنتج عن عمليات
ت أ�ثري قوية و�رسيعة التغري لنظام الخطي.
Active layer

الطبقة النا�شطة هي الطبقة املعر�ضة للذوبان والتجمد ال�سنويني يف املناطق التي
تقع فوق الرتبة ال�صقيعية (فان �إفردينجن.)1998 ،
Adiabatic process

عملية كظم احلرارة (العملية أ
الدياباتية) هي عملية ال يكت�سب أ�و يفقد النظام
خاللها أ�ي حرارة خارجية .ونقي�ضها ي�سمى بعملية تغري الديناميكا احلرارية.

Adjustment time

فرتة التكيف انظر  Lifetimeو Response timeأ�دناه.
Advection

الت أ� ّفق وهو تنقل املياه أ�و الهواء مع كل خوا�صهما (مثل درجة احلرارة واملواد
الكا�شفة والكوا�شف الكيميائية) وب�سبب حركة ال�سوائل .أ�ما االختالف العام بني
الت أ�فق واحلمل احلراري فيكمن يف أ�ن الت أ�فق يعني حركات أ�فقية ووا�سعة النطاق
يف الغالب للغالف اجلوي أ�و املحيط بينما يعني احلمل احلراري يف الغالب حركات
عمودية م�ستحثة حملي ًا.
Aerosols

الهباء اجلوي هو جمموعة من اجلزيئات ال�صلبة أ�و ال�سائلة املحمولة باجلو يرتاوح
حجمها عادة بني  0.01و 10ميكرون ،تبقى يف الغالف اجلوي لب�ضع �ساعات على

أ
أ
املن�ش� .وقد ي�ؤثر الهباء اجلوي
القل .وهي �إما ذات م�صدر طبيعي و�إما ب�رشية
على املناخ بطرق عديدة :وذلك مبا�رشة من خالل بعرثة ا إل�شعاع وامت�صا�صه وغري
مبا�رشة كـنوى تكاثف ال�سحب أ�و من خالل تعديل اخل�صائ�ص الب�رصية وعمر
ال�سحب (انظر أت�ثريات الهباء اجلوي غري املبا�رشة).
Afforestation

الت�شجري (التحريج) غر�س غابات جديدة على أالرا�ضي التي مل تكن ت�ضم غابات
فيما م�ضى .وملناق�شة م�صطلح غابة وامل�صطلحات ذات ال�صلة كت�شجري و�إعادة
ت�شجري الغابات و�إزالتها ميكن مراجعة التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ،حول ا�ستخدام أالرا�ضي وتغري ا�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة
(الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .)2000 ،وانظر أ�ي�ض ًا التقرير املت�صل
بالتعاريف واخليارات املنهجية املتعلقة ببيانات جرد االنبعاثات الناجتة عن تدهور
الغابات و�إزالة أ�نواع الغطاء النباتي أالخرى بفعل ا إلن�سان (الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ.)2003 ،
Air mass

الكتلة الهوائية كتلة هوائية وا�سعة االنت�شار تت�سم بخوا�ص متجان�سة تقريب ًا
والتي ( )1مت حتديدها عند وجود الهواء فوق منطقة حمددة من �سطح أالر�ض،
( )2ت�شهد تغريات حمددة خالل ابتعادها عن املنطقة املذكورة (امل�صدر :اجلمعية
أالمريكية أللر�صاد اجلوية.)2000 ،
Albedo

البيا�ض اجلزء من ا إل�شعاع ال�شم�سي الذي يعك�س �سطح ًا أ�و هدف ًا ،ويعرب عنه
عادة يف �صورة ن�سبة مئوية .ولل�سطوح املغطاة بالثلج بيا�ض مرتفع .ويرتاوح بيا�ض
ال�شم�س بني املرتفع واملنخف�ض .وال�سطوح املغطاة بالنباتات واملحيطات لها بيا�ض
منخف�ض .ويتباين البيا�ض أالر�ضي وذلك أ��سا�س ًا نتيجة لتباين ال�سحب والثلوج
واجلليد ومنطقة الغطاء النباتي والتغريات يف الغطاء أالر�ضي.
Albedo feedback

املعلومات املرجتعة ب� أش�ن أ
اللبيدو وهي معلومات مناخية مرجتعة تتعلق
أ
بالتغريات التي ي�شهدها أ�لبيدو الر�ض .وتتعلق عادة بالتغريات احلا�صلة يف الغالف
اجلليدي الذي يعد أاللبيدو فيه أ�و�سع بكثري ( )~0.8من معدل أاللبيدو الكوكبي
( .)~0.3ويف أ�ي مناخ يتعر�ض لالحرتار من املتوقع أ�ن يتقل�ص الغالف اجلليدي
فينخف�ض بالتايل معدل أ�لبيدو أالر�ض ا إلجمايل مما ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة يف امت�صا�ص
ا إل�شعاع ال�شم�سي لزيادة ت�سخني أالر�ض.
Alkalinity

القلوية مقيا�س قدرة أ�ي حملول على �إبطال مفعول أالحما�ض.
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Altimetry

قيا�س االرتفاع تقنية لقيا�س ارتفاع �سطح البحر أ�و البحريات أ�و أالنهار أ�و
الياب�سة أ�و �سطح اجلليد باملقارنة مع مركز أالر�ض �ضمن �إطار مرجعي أ�ر�ضي
حمدد .وب�صورة تقليدية أ�كرث من ذلك ميكن قيا�س االرتفاع مقارنة مبج�سم القطع
الناق�ص املرجعي الذي يقارب تفلطح أالر�ض من اجلو ا آلن بوا�سطة ذي دقة ت�صل
�إىل �سنتيمرتات با�ستخدام الرادار أ�و أ��شعة الليزر .ويتميز هذا النوع من قيا�س
االرتفاع باملقارنة مع مركز أالر�ض ب أ�نه مقيا�س يتعلق ب�إطار مرجعي أ�ر�ضي ولي�س
مقيا�س ًا يرتبط ب أ�دمي أالر�ض كما هو احلال يف مقيا�س املد واجلزر ويوفر تغطية
�شبه عاملية.
Annular modes

أ
المناط احللقية أ�مناط التغري أالكرث �شيوع ًا يف دوران الغالف اجلوي التي تتطابق
مع التغريات الطارئة على الرياح الغربية املح�سوب معدلها النطاقي على م�ستوى
خطوط العر�ض الو�سطى .وينحاز النمط احللقي ال�شمايل نحو �شمال أالطل�سي
ويرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بـالتذبذب يف �شمال أالطل�سي ،وي�شاهد النمط احللقي
اجلنوبي يف الن�صف اجلنوبي من الكرة أالر�ضية .وتعرف تقلبية الرياح الغربية
التي ت�رضب خطوط العر�ض الو�سطى أ�ي�ض ًا بتذبذب الدفق النطاقي أ(�و الريح)
وحتدد مبوجب م�ؤ�رش نطاقي .ولالطالع على م�ؤ�رشات الدوران املوازية انظر
ا إلطار .4-3
Anthropogenic

الب�شري املن� أش� ناجت عن أالن�شطة الب�رشية أ�و من �صنع ا إلن�سان.
)Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO

التذبذب املتعدد العقود يف املحيط أ
الطل�سي تقلبات تدوم عقود ًا عديدة (� 65إىل
� 75سنة) يف �شمال أالطل�سي �شهدت خاللها درجات حرارة �سطح البحر فرتات دافئة
بني حوايل  1860وعام  1880ومن عام � 1930إىل عام  ،1960وفرتات باردة من عام
� 1905إىل  1925ومن عام � 1970إىل  1990بلغ نطاقها  0.4درجات مئوية.

Atmosphere

الغالف اجلوي غالف من الغازات يحيط بالكرة أالر�ضية .ويت أ�لف الغالف
اجلوي اجلاف مبعظمه من النيرتوجني ( %78.1من معدل مزج احلجم)
أ
والك�سجني ( %20.9من معدل مزج احلجم) با إل�ضافة �إىل عدد من الغازات النزرة
أ
ً
مثل الرغون ( %0.93من معدل مزج احلجم) والهيليوم ف�ضال عن غازات الدفيئة
�شعاعيا مثل ثاين أ�ك�سيد الكربون ( %0.035من معدل مزج احلجم)
ً
الن�شطة � إ
و أالوزون .ويحتوي الغالف اجلوي على بخار املاء الناجت عن كميات متفاوتة
جد ًا من غازات الدفيئة تبلغ عموم ًا  %1من معدل مزج احلجم ،ف�ض ًال عن ال�سحب
والهباء اجلوي.
Atmospheric boundary layer

الطبقة املتاخمة للغالف اجلوي وهي الطبقة املتاخمة ل�سطح أالر�ض املعر�ض
للت أ�ثر باالحتكاك بهذه الطبقة املتاخمة والحتمال الت أ�ثر مبتغريات انتقال احلرارة
أ�و املتغريات أالخرى على طول ذلك ال�سطح (اجلمعية أالمريكية أللر�صاد اجلوية،
 .)2000وت�سمى احلواىل  10أ�متار أالوط أ� ،من الطبقة املتاخمة حيث يرتكز
فيها التوليد امليكانيكي لال�ضطرابات ،بالطبقة ال�سطحية املتاخمة أ�و الطبقة
ال�سطحية.
Atmospheric lifetime

عمر الغالف اجلوي انظر العمر .Lifetime
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Attribution

العزو انظر «الك�شف والعزو» .Detection and attribution
Autotrophic respiration

التغذية الذاتية بالتنف�س تنف�س الكائنات احلية (نباتات) التي تتغذى باملركبات
الالع�ضوية بفعل التمثيل ال�ضوئي.
Bayesian method

طريقة بايز تق�ضي طريقة بايز ( )Bayesب�إجراء التحاليل ا إلح�صائية لكمية غري
معروفة أ�و غري م�ؤكدة على مرحلتني .أ�ولهما �إجراء توزيع م�سبق لالحتماالت على
أ��سا�س املعارف املتوفرة (�إما بالتما�س آ�راء اخلرباء أ�و ا�ستخدام بيانات أ�و درا�سات
متوفرة) .ويف هذه املرحلة أالوىل ،قد ي�ؤثر العن�رص الذاتي على عملية االختيار رغم
أ�نه يتم يف معظم احلاالت حتديد التوزيع أالويل لالحتماالت ب أ�كرب قدر ممكن من
احلياد كي ال ي�ؤثر ذلك على نتيجة التحليل النهائية .أ�ما املرحلة الثانية ،فتق�ضي
ب�إدخال املعطيات املتوفرة حديث ًا مبوجب نظرية و�ضعها عامل ريا�ضيات بريطاين
و�س ّميت على ا�سمه ،وذلك لتحديث التوزيع
ا�سمه بايز (ُ ،)1761-1702( )Bayes
ال�سابق واحل�صول على توزيع الحق.
Biomass

الكتلة ا إلحيائية هي كتلة الكائنات احلية ا إلجمالية يف منطقة معينة أ�و حجم معني.
وميكن أ�ن تدرج مادة النباتات امليتة باعتبارها كتلة �إحيائية ميتة.

Biome

الوحدة ا إلحيائية هي عن�رص �إقليمي رئي�سي ومميز من الغالف احليوي ،ي�ضم
عموم ًا عدد ًا من أالنظمة البيئية (( )ecosystemsمثل الغابات أ
والنهار والربك
وامل�ستنقعات يف منطقة معينة) .وتتميز الوحدات ا إلحيائية بوجود جمموعات
منوذجية من النباتات واحليوانات فيها.
)Biosphere (terrestrial and marine

الغالف احليوي ( أ�ر�ضي وبحري) جزء من نظام أ
الر�ض ي�ضم كل أالنظمة البيئية
والكائنات احلية� ،سواء كانت يف الغالف اجلوي أ�و على الياب�سة (الغالف احليوي
أالر�ضي) أ�و يف املحيطات (الغالف احليوي البحري) ،مبا يف ذلك املواد الع�ضوية
امليتة امل�شتقة مثل النفايات واملواد الع�ضوية يف الرتبة وحتات املحيطات.

)Black carbon (BC

الكربون أ
ال�سود نوع حمدد عملي ًا من أ�نواع الهباء اجلوي ا�ستناد ًا �إىل قيا�س
أ
أ
امت�صا�ص ال�ضوء والتفاعل الكيميائي و�/و اال�ستقرار احلراري ،ويت�لف
من ال�سناج والفحم و /أ�و املادة الع�ضوية غري القابلة لل�صهر واملا�صة لل�ضوء
(�شارل�سون وهينتزنربغ � ،1995ص .)401
Blocking anticyclone

ا إلع�صار امل�ضاد احلاجب �إع�صار م�ضاد يكاد يظل ثابت ًا يف مكانه ملدة أ��سبوع أ�و
أ�كرث على ارتفاعات متو�سطة أ�و عالية فيحجب التقدم العادي �رشق ًا ألنظمة ال�ضغط
املرتفع واملنخف�ض.
Bowen ratio

ن�سبة بوين ن�سبة التدفقات احلرارية املح�سو�سة �إىل الكامنة من �سطح الكرة
أالر�ضية وو� ً
صوال �إىل الغالف اجلوي .وتكون القيم منخف�ضة (حواىل  )0.1على
ال�سطوح الرطبة مثل املحيطات وتزيد عن  2يف ال�صحارى واملناطق التي ي�سودها
اجلفاف.
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Burden

CFC

احلمل جممل كتلة املواد الغازية ،التي ت�شكل م�صدر قلق ،املوجودة يف الغالف
اجلوي.

انظر الهالوكربونات Halocarbons

C

13

نظري الكربون الثابت الذي يبلغ وزنه الذري  13تقريب ًا ،وتقا�س ن�سب النظريين
 C/ Cيف جزيئات ثاين أ�ك�سيد الكربون لتحديد أ�همية عمليات دورة الكربون
واملناخ املختلفة وملعرفة حجم م�ستودع الكربون أالر�ضي.
12

C

13

Chaos

االختالل الكلي نظام دينامي على غرار النظام املناخي ،تتحكم به املعادالت
التحديدية الالخطية (انظر الالخطية) .وقد يظهر �سلوك ًا غري �سوي أ�و خمتل
مبعنى أ�ن التغيريات الطفيفة جد ًا يف احلالة أالولية للنظام ت�سفر مع مرور الوقت
عن تغريات كبرية وال يبدو أ�نه ميكن التنب� ؤ بها أ�ثناء تطورها الزمني .وقد يحد هذا
ال�سلوك املختل من القدرة على التنب�ؤ بالنظم الدينامية الالخطية.

14

نظري الكربون غري الثابت الذي يبلغ وزنه الذري  14تقريب ًا ،ويبلغ عمره الن�صفي
حواىل � 5700سنة .وغالب ًا ما ُي�ستعمل يف عملية حتديد التواريخ التي تعود �إىل
حواىل � 40 000سنة م�ضت .وتت أ�ثر التغريات التي ي�شهدها عرب الزمن باحلقول
املغناطي�سية على ال�شم�س أ
والر�ض ،مما ي�ؤثر على �إنتاجه من أال�شعة الكونية (انظر
النظائر الكونية).
C3 plants

نباتات  C3النباتات التي تنتج مركبات من ثالثة أ�نواع من الكربون خالل عملية
التمثيل ال�ضوئي ،وت�شمل معظم أال�شجار واملحا�صيل الزراعية مثل أالرز والقمح
وفول ال�صويا والبطاطا واخل�ضار.
C4 plants

نباتات  C4النباتات التي تنتج مركبات من أ�ربعة أ�نواع من الكربون خالل عملية
التمثيل ال�ضوئي ،ومعظمها مدارية املن�ش أ� ،وت�شمل احل�شائ�ش واملحا�صيل الهامة
من الناحية الزراعية مثل الذرة وق�صب ال�سكر وح ّبة ال ُّدخن وال�رسغوم.
Carbonaceous aerosol

الهباء اجلوي الكربوين وهو هباء جوي يت أ�لف مبعظمه من املواد الع�ضوية
و أ��شكال خمتلفة من الكربون أال�سود (�شارل�سون وهينتزنربغ� ،1995 ،ص
.)401
Carbon cycle

دورة الكربون ي�ستخدم هذا امل�صطلح لو�صف تدفق الكربون (ب�شتى أ��شكاله مثل
ثاين أ�ك�سيد الكربون) من خالل الغالف اجلوي واملحيطات والغالف احليوي
أالر�ضي والق�رشة أالر�ضية.
)Carbon dioxide (Co2

ثاين أ�ك�سيد الكربون غاز يتواجد يف الطبيعة ،وهو أ�ي�ض ًا أ�حد النواجت الثانوية
الناجمة عن احرتاق الوقود أالحفوري من روا�سب الكربون أالحفورية مثل النفط
والغاز والفحم ،واحرتاق الكتلة ا إلحيائية ونتيجة تغري ا�ستخدام أالرا�ضي وغري
أ
ذلك من العمليات ال�صناعية .وهو أ�هم غازات الدفيئة الب�رشية
املن�ش� الذي ي�ؤثر
أ
يف التوازن ا إل�شعاعي أللر�ض .وهو الغاز املرجعي الذي تقا�س على ��سا�سه �سائر
غازات الدفيئة ومن ثم فله �إمكانية �إحداث االحرتار العاملي البالغ قدره .1
Carbon dioxide (Co2) fertilization

تخ�صيب ثاين أ�ك�سيد الكربون تعزيز منو النباتات نتيجة لزيادة تركيز ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .وتعد بع�ض أ�نواع النباتات ،تبع ًا آلليتها اخلا�صة
بالتمثيل ال�ضوئي ،أ�كرث ح�سا�سية للتغريات الطارئة على تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي .وعلى وجه اخل�صو�ص ف�إن نباتات  C3تظهر ا�ستجابة لثاين
أ�ك�سيد الكربون أ�كرب عموم ًا من نباتات .C4

Charcoal

الفحم النباتي مادة ناجتة عن تفحم الكتلة ا إلحيائية ،وحتتجز عادة قدر ًا من
البنية البالغة ال�صغر التي تتميز بها أالن�سجة النباتية عموم ًا؛ وتت أ�لف يف معظمها
من الناحية الكيميائية من الكربون مع تركيبة غرافيتية م�شو�شة ،ومقادير أ��صغر
من أالوك�سجني والهيدروجني (�شارل�سون وهينتزنربغ� ،1995 ،ص  .)402انظر
الكربون أال�سود؛ ال�سناج.
Chronology

الكرونولوجيا ترتيب أالحداث وفق ًا لتواريخ أ�و أ�وقات حدوثها.
)Clathrate (methane

هيدرات الغاز (امليثان) مزيج موحل ن�صف متجمد جزئي ًا من غاز امليثان واجلليد،
يتواجد عادة يف الرت�سبات.
Climate

املناخ يع ّرف املناخ عادة ،مبعناه ال�ضيق ،ب أ�نه متو�سط الطق�س ،أ�و بدقة أ�كرب ،ب أ�نه،
كما ي�صفه ا إلح�صائيون من حيث �إنه متو�سط وتقلبية الكميات ذات ال�صلة خالل
فرتة زمنية ترتاوح بني أ��شهر �إىل آ�الف أ�و ماليني ال�سنني .والفرتة التقليدية لتحديد
متو�سط هذه التقلبات هي  30عام ًا ،على النحو الذي حددته املنظمة العاملية أللر�صاد
اجلوية ( .)WMOوهذه الكميات هي ،يف أ�غلب أالحيان ،من املتغريات ال�سطحية مثل
درجات احلرارة ،والتهطال ،والرياح .واملناخ ،باملعنى أالو�سع للعبارة هو حالة من
حاالت نظام املناخ مبا يف ذلك و�صفه من الناحية ا إلح�صائية .ويتطرق هذا التقرير
�إىل ذكر املتو�سطات املحددة يف فرتات زمنية خمتلفة ،كفرتة  20عام ًا مث ًال ،وهي يتم
ا�ستخدامها أ�ي�ض ًا.
Climate change

تغري املناخ يدل م�صطلح تغري املناخ على حدوث تغري يف حالة املناخ ميكن تعريفه
(با�ستخدام اختبارات �إح�صائية مث ًال) ب أ�نه متو�سط خ�صائ�صه و /أ�و تقلبها ،ويدوم
ذلك لفرتة ممتدة تبلغ عموم ًا عقود ًا أ�و فرتات أ�طول من ذلك .وقد يعود تغري املناخ
أ
املن�ش�
�إىل عمليات داخلية طبيعية أ�و ت أ�ثريات خارجية ،أ�و تغيريات م�ستمرة ب�رشية
يف تركيب الغالف اجلوي وا�ستخدام أالرا�ضي .ويالحظ ب أ�ن اتفاقية أالمم املتحدة
ا إلطارية ب�ش أ�ن تغري املناخ ( )UNFCCCتع ّرفه يف املادة أالوىل منها ب أ�نه «التغري يف
املناخ» الذي يعزى ب�صورة مبا�رشة أ�و غري مبا�رشة �إىل الن�شاط الب�رشي الذي يغري
من تكوين الغالف اجلوي للعامل والذي يكون �إ�ضافة �إىل التقلبية يف املناخ الطبيعي
املالحظة خالل فرتات زمنية متماثلة« .وعلى ذلك ف�إن االتفاقية ا إلطارية ميزت بني
تغري املناخ الذي يعزى �إىل أ
الن�شطة الب�رشية التي تغري من تكوين الغالف اجلوي
أ
أ
و«تقلبية املناخ» التي تعزى �إىل ��سباب طبيعية .انظر �ي�ض ًا ;Climate variability
.Detection and Attribution

145

املرفق أ
الول

Climate change commitment

Climate projection

التزام تغري املناخ نتيجة الق�صور احلراري للمحيطات والعمليات البطيئة التي
ي�شهدها كل من الغالف احليوي والغالف اجلليدي و أ��سطح أالر�ض� ،سي�ستمر
املناخ يف التغري حتى و�إن مت احلفاظ على ثبات تركيبة الغالف اجلوي عند القيم
ال�سائدة اليوم� .إن التغريات التي ح�صلت فيما م�ضى يف تركيبة الغالف اجلوي ت�ؤدي
�إىل تغري مناخي ملتزم ،ي�ستمر طاملا ا�ستمر الالتوازن ا إل�شعاعي و�إىل أ�ن تتكيف
كافة مكونات النظام املناخي مع احلالة اجلديدة .و�إذا ظلت التغريات أالخرى يف
درجات احلرارة بعد �إبقاء تكوين الغالف اجلوي ثابت ًا ف�إنها تدعى «درجة احلرارة
الثابتة للمكونات» أ�و بكل ب�ساطة «االحرتار ُامللتزم» أ�و «التزام االحرتار» .وي�ضم
التزام تغري املناخ تغريات م�ستقبلية أ�خرى يف الدورة الهيدرولوجية ويف أ�حداث
جوية ومناخية متطرفة ،وتغري م�ستوى �سطح البحر.

�إ�سقاطات املناخ �إ�سقاط ال�ستجابة النظام املناخي ل�سيناريوهات االنبعاثات
أ�و الرتكيزات اخلا�صة بغازات الدفيئة و أالهباء اجلوية أ�و �سيناريوهات أ
الت�ثري
ا إل�شعاعي ،وهو ي�ستند يف غالب أالحيان �إىل عمليات حماكاة بوا�سطة النماذج

Climate feedback

الت أ�ثري التفاعلي يف املناخ تدعى آ�لية التفاعل بني العمليات يف النظام املناخي
الت أ�ثري املناخي التفاعلي عندما ت�ؤدي نتيجة أ�ية عملية أ�ولية �إىل �إحداث تغريات يف
عملية ثانية ت�ؤثر بدورها على العملية أالولية .ويزيد الت أ�ثري التفاعلي ا إليجابي من
تعزيز العملية أال�صلية ،بينما يقللها الت أ�ثري التفاعلي ال�سلبي.
Climate feedback Parameter

بارامرت الت أ�ثري التفاعلي للمناخ طريقة لتحديد كمية اال�ستجابة ا إل�شعاعية للنظام
املناخي على تغري درجات احلرارة ال�سطحية العاملية الناجتة عن الت أ�ثري ا إل�شعاعي
(الوحدات .)W m °C :ويتفاوت ذلك بو�صفه عك�س ح�سا�سية املناخ الفعلية.
ويعرف بارامرت الت أ�ثري املناخي التفاعلي ( )pر�سمي ًا ب أ�نهp = (ΔQ – ΔF) / :
 ،ΔTحيث �إن  Qهي املتو�سط العاملي للت أ�ثري ا إل�شعاعي ،و Tهي املتو�سط العاملي
لدرجة حرارة �سطح الهواء ،و Fهي التدفق احلراري يف املحيط و Dهي متثل التغيري
املرتبط مبناخ غري م�ضطرب.
–1

Climate response

اال�ستجابة املناخية انظر ح�سا�سية املناخ .Climate sensitivity
Climate scenario

�سناريو املناخ متثيل معقول ومب�سط ،يف أ�غلب أالحيان ،للـمناخ الذي �سي�سود
يف امل�ستقبل ا�ستناد ًا �إىل جمموعة مت�سقة داخلي ًا من العالقات املناخية التي و�ضعت
أ
املن�ش� والتي
لال�ستخدام ال�رصيح يف حتري العواقب املحتملة لـتغري املناخ الب�رشي
ت�ستخدم يف كثري من أ
الحيان يف �صورة مدخالت لنماذج الت أ�ثري .و�إ�سقاطات املناخ
أ
أ
ت�ستخدم يف الغالب كمادة خام لو�ضع �سيناريوهات املناخ� ،إال �ن هذه الخرية حتتاج
عادة �إىل معلومات �إ�ضافية مثل املعلومات عن املناخ احلايل املر�صود .و�سيناريو تغري
املناخ هو الفارق بني �سيناريو املناخ وال�سيناريو احلايل.

–2

)Climate model (spectrum or hierarchy

النموذج املناخي (الطيف أ�و الهيكل الهرمي) عبارة عن عر�ض عددي للنظام
املناخي القائم على اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعنا�رصه
وتفاعالتها وعمليات أ
الت�ثري التفاعلي وميثل كل خ�صائ�صه املعروفة أ�و بع�ضها.

وميكن أ�ن ميثل النظام املناخي بنماذج تختلف درجات تعقيدها على أ�نه ميكن حتديد
هيكل هرمي من النماذج ألي عن�رص من عنا�رصه أ�و ملجموعة من تلك العنا�رص و�إن
كانت تختلف يف بع�ض اجلوانب مثل عدد أالبعاد املكانية ومدى متثيل العمليات
الفيزيائية أ�و الكيميائية أ�و البيولوجية بو�ضوح أ�و امل�ستوى الذي يتم فيه �إ�رشاك
عمليات حتديد البارامرتات التجريبية .وتوفر النماذج املتقارنة للدوران العام بني
الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد البحري متثي ًال يقارب نهاية الطيف أالكرث
�شم ً
وال للنظام املناخي .وهناك تطور نحو النماذج أالكرث تعقيد ًا با�ستخدام الكيمياء
والبيولوجيا التفاعليتني (انظر الف�صل  .)8وتطبق النماذج املناخية ،باعتبارها
أ�داة من أ�دوات البحوث ،لدرا�سة وحماكاة املناخ ولكنها ت�ستخدم أ�ي�ض ًا يف أالغرا�ض
العملية مبا يف ذلك التنب�ؤ ات املناخية ال�شهرية والف�صلية وتلك اخلا�صة بفرتات ما
بني ال�سنوات.
Climate prediction

التنب� ؤ باملناخ التنب� ؤ باملناخ أ�و التكهن بـاملناخ حتدثان نتيجة ملحاولة و�ضع أ�كرث
أالو�صاف احتما ًال أ�و تقدير التطور الفعلي للمناخ يف امل�ستقبل ،حيث �إنه قد يكون
تطور النظام املناخي يف امل�ستقبل �شديد احل�سا�سية �إزاء الظروف أالولية .وعادة
ما تكون هذه التنب�ؤات ذات �صبغة احتمالية فح�سب على النطاق الزمني الف�صلي
أ�و نطاق ما بني ال�سنوات أ�و النطاق أالطول أ�ج ًال ،مث ً
ال .انظر أ�ي�ض ًا Climate
 projectionو Climate scenarioو.Predictability
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املناخية .وتتميز �إ�سقاطات املناخ عن تنب�ؤات املناخ بهدف التوكيد على أ�ن �إ�سقاطات
املناخ تعتمد على �سيناريو االنبعاثات /الرتكيز /الت أ�ثري ا إل�شعاعي امل�ستخدم
والذي يعتمد على االفرتا�ضات املتعلقة ،مث ًال ،بالتطوات االقت�صادية االجتماعية
والتكنولوجية امل�ستقبلية التي قد تتحقق أ�و ال تتحقق ومن ثم فهي حمفوفة بقدر
كبري من عدم اليقني.

Climate sensitivity

ح�سا�سية املناخ يف تقارير التقييم للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،
ت�شري «ح�سا�سية املناخ املحدثة للتوازن» �إىل التغري املحدث للتوازن يف املتو�سط
ال�سنوي العاملي لدرجة احلرارة ال�سطحية ،بعد ت�ضاعف تركيزات ثاين أ�ك�سيد
الكربون املكافئ يف الغالف اجلوي .ونظر ًا �إىل �صعوبة التقديرات ،غالب ًا ما تقدر
ح�سا�سية املناخ املحدثة للتوازن يف منوذج مناخي بت�شغيل منوذج الدوران العام
يف الغالف اجلوي لدورة جوية عامة بالتزامن مع منوذج حميطي خمتلط الطبقات،
ألن ح�سا�سية املناخ املحدثة للتوازن حتددها ب�شكل وا�سع عمليات الغالف اجلوي.
وميكن �إحداث التوازن بنماذج فعالة بوجود حميط ديناميكي.
وتعترب احل�سا�سية املناخية الفعالة مقيا�س ًا ذا �صلة يتفادى متطلبات
التوازن .وتقا�س انطالق ًا من خمرجات النماذج املرتبطة بالظروف الالمتوازنة
النا�شئة .وهي قيا�س لقوة التغذيات املرتدة للمناخ خالل فرتة زمنية حمددة وقد
تتباين بتباين ما�ضي الت أ�ثري وحالة املناخ .أ�ما بارامرت ح�سا�سية املناخ (الوحدات:
 )° C (W m–2)–1فتدل على التغري يف التوازن على م�ستوى املتو�سط ال�سنوي لدرجة
احلرارة ال�سطحية العاملية نتيجة تغري يف �إحدى وحدات أ
الت�ثري ا إل�شعاعي.
أ
	�ما اال�ستجابة املناخية العابرة فهي تغري يف احلرارة ال�سطحية
ً
العاملية يتم تقديره على مدى فرتة � 20سنة تقريبا ،وهي تتمركز عند ت�ضاعف ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي أ�ي يف ال�سنة  70يف مركب ي�صل �إىل ن�سبة %1
�سنة  1-مما يزيد من التجارب املعتمدة على منوذج مناخي مقرتن واملرتبطة بزيادات
ثاين أ�ك�سيد الكربون .وهي مقيا�س لقوة ا�ستجابة احلرارة ال�سطحية و�رسعتها
جتاه ت أ�ثري غازات الدفيئة.
Climate shift or climate regime shift

حتول املناخ أ�و حتول نظام املناخ حتول مفاجئ أ�و ارتفاع مفاجئ يف القيم
الو�سطية التي تنبئ بحدوث تغري يف النظام .ويتم ا�ستخدام هذا امل�صطلح على
أ�و�سع نطاق فيما يتعلق بتحول املناخ يف  1977/1976ويبدو أ�نه يوازي تغري
�سلوك ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي.

املرفق أ
الول

Climate system

النظام املناخي النظام املناخي هو النظام ال�شديد التعقيد الذي يت أ�لف من خم�سة
عنا�رص رئي�سية هي :الغالف اجلوي والهيدرو�سفري والغالف اجلليدي و�سطح
أالر�ض والغالف احليوي والتفاعالت القائمة بينها .ويتطور النظام املناخي عرب
الزمن حتت ت أ�ثري ديناميته الداخلية اخلا�صة به ونتيجة أ
لت�ثريات خارجية مثل
ثورات الرباكني والتباينات ال�شم�سية و أ
ب�رشيا مثل تغيري
الت�ثريات امل�ستحثة
ً
تركيبة الغالف اجلوي وا�ستخدام أالرا�ضي.
Climate variability

تقلبية املناخ ت�شري تقلبية املناخ �إىل التباينات يف متو�سط حالة املناخ وما �إىل
ذلك من ا إلح�صاءات املناخية (مثل االنحرافات املعيارية وحدوث الظواهر اجلوية
املتطرفة �إلخ) على جميع النطاقات الزمنية واملكانية التي تتجاوز نطاق الظواهر
اجلوية ا إلفرادية .وقد تعزى التقلبية �إىل عمليات داخلية طبيعية يف �إطار النظام
املناخي (التقلبية الداخلية) أ�و التباينات يف أ
الت�ثري ا إل�شعاعي اخلارجي الب�رشي
أ
املن�ش� (التقلبية اخلارجية) .انظر أ�ي�ض ًا .Climate change
)Cloud condensation nuclei (CCN

نوى تكثف ال�سحب جزيئات حممولة يف الهواء ت�شكل موقع ًا أ�ولي ًا لتكثف املاء
ال�سائل الذي قد ي�ؤدي �إىل ت�شكل قطريات من ال�سحب .انظر أ�ي�ض ًا الهباء اجلوي
.Aerosols
Cloud feedback

الت أ�ثريات التفاعلية لل�سحب ت أ�ثريات مناخية تفاعلية تنطوي على حدوث تغريات
يف أ�حد خ�صائ�ص ال�سحب ا�ستجابة لتغريات أ�خرى يف الغالف اجلوي .لذا يتطلب
فهم الت أ�ثريات التفاعلية لل�سحب وحتديد حجمها و�سمتها وفهم كيفية ت أ�ثري أ�ي تغري
مناخي على طائفة أ�نواع ال�سحب و أ�جزائها وارتفاعها وخ�صائ�صها ا إل�شعاعية،
وتقدير آ�ثار هذه التغريات على ميزانية أالر�ض ا إل�شعاعية .ومازالت الت أ�ثريات
املتبادلة لل�سحب حتى ا آلن أ�كرب م�صدر لعدم اليقني جلهة تقديرات ح�سا�سية املناخ.
انظر أ�ي�ض ًا ت أ�ثري ال�سحب ا إل�شعاعي ،والت أ�ثري ا إل�شعاعي.

Cloud radiative forcing

ت أ�ثري ال�سحب ا إل�شعاعي هو االختالف بني ميزانية أالر�ض ا إل�شعاعية التي ت�شمل
ال�سماء كلها وميزانية أالر�ض ا إل�شعاعية لل�سماء ال�صافية (وحدات.)W m–2 :

C02-equivalent

ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ انظر ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ

Equivalent

.carbon dioxide
Confidence

الثقة م�ستوى الثقة جلهة �صحة النتائج املعرو�ضة يف هذا التقرير ،با�ستعمال
امل�صطلحات املعيارية املحددة يف ا إلطار  .1-1انظر أ�ي�ض ًا أالرجحية؛ عدم اليقني
.Likelihood; Uncertainty
Convection

احلمل احلراري حركة عمودية ناجتة عن قوى التعومي النا�شئة بدورها عن
عدم اال�ستقرار ال�سكوين الذي غالب ًا ما يكون �سببه التربيد القريب من ال�سطح أ�و
الزيادات يف امللوحة فيما يتعلق باملحيطات واالحرتار القريب من ال�سطح فيما يتعلق
بـالغالف اجلوي .ويبلغ النطاق أالفقي يف موقع احلمل احلراري ما يقارب النطاق
العمودي خالف ًا للتباين الكبري بني هذين النطاقني يف حركة الدوران العام .وغالب ًا ما
يكون نقل �صايف الكتلة العمودية أ��صغر بكثري من التبادل �صعود ًا ونزو ًال.

Cosmogenic isotopes

النظائر الكونية نظائر نادرة تت�شكل نتيجة تفاعل بني أال�شعة الكونية العالية الطاقة
ونواة ذرة يف املوقع .وغالب ًا ما ت�ستعمل كم�ؤ�رش للن�شاط ال�شم�سي املغناطي�سي
(الذي ميكن أ�ن يحجب أ
ال�شعة الكونية) أ�و ككوا�شف لالنتقال يف الغالف اجلوي
كما ت�سمى نويدات كونية.

Cryosphere

الغالف اجلليدي مكون من مكونات النظام املناخي يت أ�لف بالكامل من الثلج
واجلليد و أالر�ض املتجمدة (مبا يف ذلك الرتبة ال�صقيعية) على �سطح أالر�ض
واملحيطات وحتتها .انظر أ�ي�ض ًا الكتل و أالنهار اجلليدية والغطاء اجلليدي.
Dansgaard-Oeschger events

أ�حداث دان�سغارد  -أ�و�شغري أ�حداث احرتار مفاجئ يتبعها تربيد تدريجي.
ويظهر االحرتار املفاجئ والتربيد التدريجي ب�شكل أ��سا�سي يف قلب الكتل اجلليدية
بغرينلند ويف �سجالت املناخ القدمي من �شمال أالطل�سي املجاور لها ،وقد �شوهد
كذلك يف مناطق أ�خرى احرتار أ�عم يتبعه تربيد تدريجي ،على فرتات فا�صلة ترتاوح
بني  1.5و 7آ�الف �سنة خالل الفرتات اجلليدية.
Deforestation

�إزالة الغابات حتويل الغابات �إىل أ�را�ض غري حرجية .ولالطالع على املزيد من
البحوث املت�صلة مب�صطلح الغابة وما يت�صل به من م�صطلحات مثل التحريج
و�إعادة التحريج و�إزالة الغابات ،ميكن العودة �إىل التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ  IPCCحول تغري ا�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة (الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .)2000 ،انظر أ�ي�ض ًا التقرير عن «التحديدات
واخليارات املنهجية املتعلقة بقوائم جرد االنبعاثات الناجتة عن تدهور الغابات
و�إزالة أ�نواع الغطاء النباتي أالخرى بفعل ا إلن�سان مبا�رشة» (الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ.)2003 ،
Desertification

الت�صحر تردي أالرا�ضي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة �شبه
الرطبة نتيجة لعوامل خمتلفة ،من بينها التغريات املناخية أ
والن�شطة الب�رشية.
أ
وتع ّرف اتفاقية أالمم املتحدة ملكافحة الت�صحر ( )UNCCDتردي الرا�ضي على
أ�نه انخفا�ض أ�و فقدان ا إلنتاجية البيولوجية أ�و االقت�صادية والتعقد البيولوجي أ�و
االقت�صادي ألرا�ضي املحا�صيل البعلية يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق
�شبه الرطبة اجلافة والطبيعة و أ�را�ضي املحا�صيل املروية أ�و مراتع املا�شية أ�و
أ�را�ضي أالحراج والغابات بفعل عملية أ�و جمموعة من العمليات ونظم ا�ستخدام
أالرا�ضي مبا فيها العمليات والنظم الناجمة عن أالن�شطة الب�رشية و أ�مناط ال�سكنى
من قبيل ( )1حتات الرتبة ب�سبب الرياح و /أ�و املياه؛ ( )2تردي اخل�صائ�ص
الفيزيائية والكيميائية وا إلحيائية أ�و االقت�صادية للرتبة و( )3الفقدان الطويل
أالجل للغطاء النباتي الطبيعي.
Detection and attribution

الك�شف وحتديد أ
ال�سباب يتغري املناخ با�ستمرار على جميع النطاقات الزمنية.
أ
والك�شف عن تغري املناخ هو عملية تبني �ن املناخ قد تغري من بع�ض النواحي
ا إلح�صائية املحددة بدون �إبداء أ�ي �سبب لهذا التغري .وحتديد أ��سباب تغري املناخ هو
عملية تبيان أ�رجح أ��سباب التغري املكت�شف ،مع قدر حمدد ما من الثقة.
Diatoms

الدياتومات طحالب بحجم حبة الطمي أ�حادية اخللية تعي�ش على �سطح البحريات
أ
والنهار واملحيطات وت�شكل قوقعة من أالوبال (حجر عني ال�شم�س) .وغالب ًا ما
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يرتبط توزيع هذا النوع من الطحالب يف قلب املحيطات بدرجات حرارة �سطح البحر

يف وقت �سابق انظر .sea surface temperatures
Diurnal temperature range

نطاق درجات احلرارة اليومية الفرق بني درجة احلرارة الق�صوى ودرجة
احلرارة الدنيا خالل فرتة � 24ساعة.
)Dobson unit (DU

وحدة دوب�سون وحدة لقيا�س جمموع كمية أالوزون يف العمود ال�شاقويل فوق
�سطح أالر�ض (عمود أالوزون الكلي) .وعدد وحدات دوب�سون هو الكثافة بوحدات
تبلغ 5-10م التي يحتلها عمود أالوزون �إذا مت �ضغطه بحيث ي�صبح طبقة كثافة
مت�سقة ،عند �ضغط يبلغ  1.013هكتوبا�سكال وعلى درجة حرارة  .0°Cوتعادل
وحدة دوب�سون الواحدة عمود أ�وزون يحتوي على  1.020 x 2.69جزيئ يف املرت
املربع الواحد .وتبلغ القيمة املعتادة لعمود أالوزون يف الغالف اجلوي أالر�ضي
 300وحدة دوب�سون و�إن كانت تتغري هذه القيمة تغري ًا �شديد ًا.

Downscaling

تقلي�ص النطاقات طريقة ا�شتقاق املعلومات املرتبطة بالنطاق املحلي �إىل ا إلقليمي
(� 10إىل  100كلم) من حتليل مناذج أ�و بيانات أ�و�سع نطاق ًا .وميكن التمييز هنا
بني طريقتني :تقلي�ص النطاقات الديناميكي والتقلي�ص التجريبي /ا إلح�صائي.
أ�ما الطريقة الديناميكية فت�ستعمل خمرجات النماذج املناخية ا إلقليمية ،والنماذج
العاملية ذات اال�ستبانة املكانية املتغرية أ�و مناذج عاملية عالية اال�ستبانة .أ�ما الطرق
التجريبية /ا إلح�صائية فتقيم عالقات �إح�صائية تربط متغريات الغالف اجلوي
الوا�سعة النطاق مع املتغريات املناخية املحلية /ا إلقليمية .ويف مطلق أالحوال،
ترتبط نوعية املنتج املقل�ص النطاق بنوعية النموذج الدافع.
Drought

اجلفاف ظاهرة حتدث ب�شكل عام ،عند «�إنعدام التهطال لفرتة مطولة من الزمن»،
وهو «نق�ص ي�سفر عن نق�ص يف املاء الالزم لن�شاط ما أ�و ملجموعة ما» ،أ�و «مرحلة
طق�س جاف على نحو غري طبيعي طال مبا فيه الكفاية نتيجة توقف التهطال لي�سفر
عن اختالل خطري يف التوازن املائي» ( .)Heim، 2002وقد مت تعريف اجلفاف بعدد
من الطرق .فاجلفاف الزراعي يتعلق بنق�ص الرطوبة يف الطبقة العليا من الرتبة
البالغة مرت ًا واحد ًا تقريب ًا (طبقة اجلذور) مما ي�ؤثر على املحا�صيل ،أ�ما اجلفاف
الناجم عن عوامل جوية فيعني عموم ًا نق�ص ًا مط ً
وال يف التهطال ،ويرتبط اجلفاف
الهيدرولوجي بتدفق املجاري املائية وم�ستويات البحريات واملياه اجلوفية على نحو
أ�قل من املعتاد .أ�ما اجلفاف الوا�سع النطاق والطويل أالمد واملنت�رش ،فيدوم فرتة
أ�طول بكثري من املعتاد ،تبلغ على وجه العموم ع�رشة أ�عوام أ�و أ�كرث ،انظر ا إلطار
.1-3
Dynamical system

النظام الديناميكي عملية أ�و جمموعة من العمليات تتحكم بتطورها مع الزمن
جمموعة من القوانني الفيزيائية اجلربية .ويعترب النظام املناخي نظام ًا ديناميكي ًا.
انظر تغري املناخ املفاجئ ،واالختالل الكلي ،والالخطية ،و�إمكانية التنب�ؤ .
Ecosystem

النظام ا إليكولوجي نظام من الكائنات احلية املتفاعلة يف ما بينها ومع بيئتها
الفيزيائية .وتكون حدود ما ميكن أ�ن ي�سمى نظام ًا �إيكولوجي ًا اعتباطية �إىل حد ما
رهن ًا مبجال تركيز االهتمام أ�و الدرا�سات .وبالتايل قد يرتاوح أ�ي نظام �إيكولوجي
بني نطاقات مكانية بالغة ال�صغر وحتى كوكب أالر�ض بكامله يف نهاية املطاف.
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Efficacy

أ
الفعالية طريقة لقيا�س مدى فعالية أ
الت�ثري ا إل�شعاعي الب�رشي
املن�ش� أ�و املت أ�تي
عن آ�لية طبيعية يف تغيري توازن درجات احلرارة ال�سطحية العاملية مقارنة أ
بت�ثري
�إ�شعاعي مواز ناجت عن ثاين أ�ك�سيد الكربون .وتبلغ فعالية زيادة ثاين أ�ك�سيد
الكربون مبوجب التعريف .1.0
Ekman pumping

ال�ضخ ا إلكماين ا إلجهاد االحتكاكي على م�ستوى ال�سطح ،بني �سائلني ( الغالف
اجلوي واملحيط) أ�و بني �سائل و�سطح �صلب متاخم (�سطح أالر�ض) الذي يولد

حركة دوران .وعند انتقال الكتل وتقاربها ي�ستوجب احلفاظ على الكتل ح�صول
تدفق عمودي بعيد ًا عن ال�سطح .وهذا ما ي�سمى ب�ضخ �إكمان .أ�ما املفعول املعاك�س،
يف حالة التباعد ،في�سمى بامل�ص ا إلكماين .ويعترب املفعول مهم ًا يف كل من الغالف
اجلوي واملحيط.
Ekman transport

االنتقال ا إلكماين جممل االنتقال الناجت عن توازن بني قوة كوريولي�س وا إلجهاد
االحتكاكي نتيجة ن�شاط الريح فوق �سطح املحيط .انظر أ�ي�ض ًا ال�ضخ ا إلكماين
.Ekman pumping
)El Niño-Southern Oscillation (ENSO

ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي ا�ستعمل م�صطلح النينيو أ��ص ًال لو�صف تيار
من املياه الدافئة التي تتدفق دوري ًا على طول �ساحل �إكوادور وبريو ،مما ي�ؤدي
�إىل حدوث ا�ضطراب يف �صناعة �صيد أال�سماك حملي ًا .ومن ثم أ�خذ ُيعرف باحرتار
منطقة املحيط الهادئ املدارية على نطاق احلو�ض كله �رشقي هذا اخلط املمتد من
القطب ال�شمايل �إىل القطب اجلنوبي .ويرتبط هذا احلدث املحيطي بتقلب منط
ال�ضغط ال�سطحي املداري و�شبه املداري على النطاق العاملي وهو ما ُيعرف با�سم
التذبذب اجلنوبي .ويقرتن ذلك بظاهرة الغالف اجلوي – املحيطات ،حيث ترتاوح
نطاقاتها الزمنية ال�شائعة بني �سنتني و� 7سنوات تقريب ًا ،وتُعرف جماعي ًا بظاهرة
النينو /التذبذب اجلنوبي .وغالب ًا ما تقا�س بوا�سطة االختالف يف �شذوذ ال�ضغط
ال�سطحي بني داروين وتاهيتي ودرجات حرارة �سطح البحر يف املنطقة الو�سطى
وال�رشقية من املحيط الهادئ اال�ستوائي .و أ�ثناء ظاهرة النينو – التذبذب اجلنوبي
ت�ضعف الرياح التجارية ال�سائدة مما يخف�ض من حدة �صعود التيارات املحيطية
العميقة وتبدلها حيث ي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع درجات حرارة �سطح البحر ويزيد بدوره
من �ضعف الرياح التجارية .ولهذه الظاهرة ت أ�ثري كبري على الرياح ودرجات حرارة
�سطح البحر و أ�مناط التهطال يف منطقة املحيط الهادئ املدارية .وهي تت�سم بت أ�ثريات
مناخية يف كامل منطقة املحيط الهادئ ويف أ�نحاء أ�خرى كثرية من العامل من خالل
االرتباط العاملي عن بعد .وت�سمى مرحلة النينو – التذبذب اجلنوبي الباردة بالنينيا
(.)La Niña
Emission scenario

�سيناريو االنبعاثات متثيل معقول للتطورات امل�ستقبلية النبعاثات املواد التي من
املحتمل أ�ن تكون ن�شطة �إ�شعاعي ًا (مثل غازات الدفيئة و أالهباء اجلوية) ا�ستناد ًا
�إىل جمموعة متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا من االفرتا�ضات ب�ش أ�ن القوى املحركة (مثل
التطورات الدميغرافية واالجتماعية االقت�صادية والتغريات التكنولوجية) والعالقات
الرئي�سية التي تربط بينها .وت�ستخدم �سيناريوهات الرتكيزات ،امل�ستخل�صة من
�سيناريوهات االنبعاثات ،كمدخالت يف منوذج مناخي حل�ساب ا إل�سقاطات املناخية.
وقد عر�ضت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ( ،)IPCCيف تقريرها
عام  ،1992جمموعة من �سيناريوهات االنبعاثات ا�ستخدمت ك أ��سا�س لو�ضع
�إ�سقاطات املناخ يف تقرير التقييم الثاين ( )IPCC 1996وي�شار �إىل �سيناريوهات
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االنبعاثات هذه باعتبارها �سيناريوهات  .IS92وقد ن�رشت يف التقرير اخلا�ص عن
�سيناريوهات االنبعاثات �سيناريوهات انبعاثات جديدة وهي ما يطلق عليه ا�سم
�سيناريوهات االنبعاثات للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (ناكي�سينوفيت�ش
و�سوارت ،)2000 ،وا�ستعمل بع�ضها ك أ��سا�س ل إل�سقاطات املناخية املعرو�ضة
يف الف�صلني  9و 11من تقرير الهيئة ل�سنة  2001و 10و 11من التقرير احلايل.
ولالطالع على معنى امل�صطلحات املت�صلة بهذه ال�سيناريوهات ،ميكن الرجوع �إىل
�سيناريوهات التقرير اخلا�ص (.)SRES
Energy balance

توازن الطاقة الفارق بني �إجمايل الطاقة الواردة و�إجمايل الطاقة ال�صادرة .ف�إذا
كان هذا التوازن �إيجابي ًا يحدث االحرتار و�إذا كان �سلبي ًا يحدث التربيد .و�إذا مت
ح�ساب متو�سط هذه العملية على نطاق أالر�ض وعلى فرتات زمنية طويلة فينبغي
أ�ن يبلغ هذا التوازن ال�صفر .ومبا أ�ن النظام املناخي ي�ستمد عملي ًا كامل طاقته
من ال�شم�س ،ف�إن هذا التوازن يقت�ضي �ضمن ًا أ�ن يكون متو�سط ا إل�شعاع ال�شم�سي
الوارد م�ساوي ًا مبجموعه ملقدار ا إل�شعاع ال�شم�سي ال�صادر املنعك�س وا إل�شعاع
دون أالحمر احلراري املنبعث من النظام املناخي .وي�سمى أ�ي ا�ضطراب يف توازن
أ
املن�ش� أ�م طبيعي ًا ،أ
ا إل�شعاع العاملي هذا� ،سواء أ�كان ب�رشي
الت�ثري ا إل�شعاعي.
Ensemble

املجموعة جمموعة من مناذج املحاكاة املتوازية ت�ستعمل يف ا إل�سقاطات املناخية.
وي�سفر أ�ي تغري يف النتائج املتعلقة بجميع مناذج »املجموعة« تقدير ملدى عدم اليقني.
وال حتدد املجموعات النا�شئة عن النموذج نف�سه ولكن مع اختالف ظروفها أالولية
�سوى عدم اليقني املرتبط بتقلبية املناخ الداخلية ،بينما ت�ضم املجموعات املتعددة
النماذج مبا يف ذلك املحاكاة بنماذج عديدة أ�ي�ض ًا الت أ�ثري الناجم عن االختالفات بني
النماذج .وتهدف املجموعات امل�ضطربة البارامرتات والتي تتغري بارامرتاتها ب�شكل
نظامي� ،إىل و�ضع تقدير أ�كرث مو�ضوعية لعدم اليقني املت�صل بالنمذجة مما هو احلال
بالن�سبة للمجموعات املتعددة النماذج التقليدية.
Equilibrium and transient climate experiment

التوازن وجتربة املناخ العابر جتربة املناخ املحدثة للتوازن ،وهي جتربة
ي�سمح فيها ألي منوذج مناخي بالتكيف التام مع أ�ي تغري يف أ
الت�ثري ا إل�شعاعي.
وتوفر هذه التجارب معلومات عن الفارق بني حالة النموذج أالولية وحالته النهائية،
ولكنها ال توفر معلومات عن اال�ستجابة املعتمدة على الزمن .و�إذا ُ�سمح للت أ�ثري أ�ن
يتطور تدريجي ًا طبق ًا ل�سيناريو االنبعاثات املحدد �سلف ًا ،فقد يتم حتليل ا�ستجابة
النموذج املناخي املعتمدة على الزمن .وت�سمي هذه التجربة جتربة املناخ العابر.
انظر أ�ي�ض ًا ا إل�سقاطات املناخية.
Equilibrium line

خط التوازن احلدود بني املنطقة القائمة على الكتلة اجلليدية التي تتعر�ض �إىل
خ�سارة �سنوية �صافية يف الكتلة اجلليدية (منطقة تال�شي اجلليد) وزيادة �سنوية
�صافية (منطقة الرتاكم) .ويطلق على ارتفاع تلك احلدود ا�سم ارتفاع خط
التوازن.
Equivalent carbon dioxide (CO2) concentration

تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي من
�ش أ�نه أ�ن ي�سبب نف�س القدر من أ
الت�ثري ا إل�شعاعي ك أ�ي مزيج معني من ثاين أ�ك�سيد
أ
الكربون وغريه من غازات الدفيئة الخرى.
Equivalent carbon dioxide (CO2) emission

انبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ مقدار انبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي من

�ش أ�نه أ�ن ي�سبب املقدار ذاته من أ
الت�ثري ا إل�شعاعي املتكامل ،خالل أ�فق زمني ما،
أ
ً
بو�صفه انبعاث ًا لغازات الدفيئة املمتزجة جيدا �و خليط من غازات الدفيئة املمتزجة
جيد ًا .وميكن احل�صول على انبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ من خالل �رضب
انبعاث أ�حد غازات الدفيئة املمتزجة جيد ًا مبا تنطوي عليه من �إمكانية االحرتار
العاملي يف هذا النطاق الزمني املحدد .أ�ما بالن�سبة ملجموعة غازات الدفيئة املمتزجة
جيد ًا ،فيتم حتديد االنبعاث بجمع انبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ لكل غاز من
مرتيا مفيد ًا ملقارنة انبعاثات خمتلف
الغازات .ويعترب االنبعاث معيار ًا ومقيا�س ًا
ً
غازات الدفيئة ولكنه ال يطابق اال�ستجابات املوازية لتغري املناخ (انظر الق�سم
.)2.10
Evapotranspiration

التبخر النتحي عملية مزدوجة جتمع بني التبخر من �سطح أالر�ض والنتح من
النباتات.
External forcing

الت أ�ثري اخلارجي الت أ�ثري اخلارجي يعني أ�ي عامل م�ؤثر خارج النظام املناخي

ي�سبب تغري ًا يف هذا النظام .وتعترب الفورات الربكانية والتغريات ال�شم�سية
أ
والتغريات الب�رشية
املن�ش� امل�ؤدية �إىل تغريات يف الغالف اجلوي ويف ا�ستخدام
أالرا�ضي ،كلها ت أ�ثريات خارجية.
Extreme weather event

أ�حداث الطق�س املتطرفة وهي حالة نادرة حتدث يف مكان معني ووقت معني من
ال�سنة .وتتفاوت تعاريف كلمة «نادرة» ،لكن أ�ي حالة جوية متطرفة تكون يف العادة
نادرة أ�و أ�كرث ندرة من اجلزء املئيني العا�رش أ�و املئيني الت�سعني لدالة توزع
االحتماالت امل�شاهدة .وقد تتفاوت ب�شكل كبري ،من حيث تعريف خ�صائ�ص عبارة
«الطق�س املتطرف» من مكان �إىل آ�خر باملعني املطلق .وال ميكن عزو أ�ية ظاهرة
أ
متطرفة بكل ب�ساطة ومبا�رشة �إىل تغري املناخ الب�رشي
املن�ش� ،نظر ًا �إىل وجود
�إمكانية �ضئيلة دوم ًا ب أ�ن تكون الظاهرة قد حدثت ب�صورة طبيعية .وعندما ي�ستمر
منط الطق�س املتطرف لبع�ض الوقت ،ك أ�ن ميتد على مدى مو�سم كاملُ ،ي�صنّف على
أ�نه ظاهرة مناخية ،وخا�صة �إذا أ��سفر عن متو�سط أ�و نتيجة �إجمالية متطرفني بحد
ذاتهما (مثل اجلفاف أ�و التهاطل الغزير على مدى مو�سم كامل).
Faculae

ال�صياخد بقعة المعة على قر�ص ال�شم�س .ويت�سع مكان البقع خالل فرتات الن�شاط
ال�شم�سي العايل.
Feedback

التغذية املرتدة انظر التفاعلية املناخية.
Fingerprint

الب�صمة منط ا�ستجابة املناخ يف املكان و /أ�و الزمان لت أ�ثري حمدد يعرف عموم ًا
ب أ�نه ب�صمة .وت�ستعمل الب�صمات لك�شف وجود هذه اال�ستجابة يف الر�صدات وتُق ّدر
عادة بوا�سطة عمليات حماكاة الق�رسية للنماذج املناخية.
Flux adjustment

تكييف التدفقات ميكن ،بغية جتنب حتول أ�ي منوذج دوران عام متقارن للغالف
اجلوي واملحيطات �إىل حالة مناخية غري واقعية تطبيق �رشوط التكييف على بيانات

تدفقات احلرارة والرطوبة للغالف اجلوي واملحيطات (و أ�حيان ًا على ال�ضغوطات
ال�سطحية الناجمة عن ت أ�ثري الرياح على �سطح املحيط) قبل �إدراج هذه التدفقات
يف منوذج املحيط والغالف اجلوي .ونظر ًا �إىل أ�نه يتم ح�ساب عمليات التكييف هذه
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م�سبق ًا ومن ثم تكون م�ستقلة عن تكامل النموذج املتقارن ،ف�إنها ال ترتبط بحاالت
ال�شذوذ التي تتطور أ�ثناء عملية التكامل .وي�ستنتج الف�صل الثامن من التقرير
احلايل أ�ن معظم النماذج امل�ستعملة يف هذا التقرير (التقرير التجميعي الرابع لنماذج
الدوران العام متقارن للغالف اجلوي واملحيطات) ال ت�ستعمل طرق تكييف التدفقات،
و أ�ن عدد ًا أ�قل من النماذج ي�ستخدم عملية تكييف التدفقات ب�صورة عامة.
Forest

الغابة نوع من الغطاء النباتي تغلب عليه أال�شجار .وهناك الكثري من التعاريف
مل�صطلح الغابة يف خمتلف أ�نحاء العامل ،مما يعك�س الفوارق ال�شا�سعة يف أالحوال
البيولوجية وهي تعاريف تربز اختالفات كبرية يف أالحوال الطبيعية الفيزيائية
ا إلحيائية والهيكل االجتماعي واالقت�صاديات .ولالطالع على مناق�شة م�صطلح
الغابة وامل�صطلحات املرتبطة به مثل احلراجة و�إعادة التحريج و�إزالة الغابات،
انظر «التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ب�ش أ�ن ا�ستخدام
أالرا�ضي وتغيري ا�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة» (الهيئة احلكومية املعنية بتغري
املناخ .)2000 ،انظر أ�ي�ض ًا التقرير اخلا�ص بالتحديات واخليارات املنهجية املتعلقة
بجرد االنبعاثات الناجتة عن تدهور الغابات و�إزالة أ�نواع أ�خرى من الغطاء النباتي
نتيجة الن�شاط الب�رشي املبا�رش (الهيئة احلكومية املعنية بتغري املناخ.)2003 ،
Fossil fuel emissions

انبعاثات الوقود أ
الحفوري انبعاثات غازات الدفيئة (خا�صة ثاين أ�ك�سيد
الكربون) الناجمة عن احرتاق الوقود املتكون من تر�سبات الكربون أالحفوري،

مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم.

Framework Convention on Climate Change

االتفاقية ا إلطارية ب� أش�ن تغري املناخ انظر اتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
أ
ب�ش�ن تغري املناخ (.)UNFCCC
Free atmosphere

الغالف اجلوي الطليق طبقة الغالف اجلوي التي بالكاد تت أ�ثر باالحتكاك مع
�سطح أالر�ض وتقع فوق طبقة الغالف اجلوي املتاخمة.
Frozen ground

أ
الر�ض املتجمدة الرتبة أ�و ال�صخر اللذان يتجمد يف م�سامها جزء من املاء أ�و
أ
أ
كل املاء (فان �إيفردينجن )1998 ،وت�شمل الر�ض املتجمدة الرتبة ال�صقيعية� .ما
أالر�ض التي تتعر�ض للتجمد والذوبان �سنوي ًا ،فت�سمى أ
بالر�ض املو�سمية التجمد.
General circulation

الدوران العام احلركات الوا�سعة النطاق للغالف اجلوي واملحيط نتيجة االرتفاع
التفا�ضلي للحرارة على الكرة أ
الر�ضية التي تدور با�ستمرار ،بغية �إعادة توازن
الطاقة للنظام وذلك من خالل نقل احلرارة والقوة الدافعة.
)General circulation model (GCM

منوذج الدوران العام انظر النموذج املناخي.
Geoid

هيئة أ
الر�ض ال�سطح ذو الكثافة املتجان�سة ( أ�ي أ�نه ينطوي على �إمكانية اجلاذبية
أ
نف�سها على جميع نقاطه) والذي يتطابق على النحو الف�ضل مع متو�سط م�ستوى
�سطح البحر (انظر م�ستوى �سطح البحر الن�سبي) عندما ال توجد حركات املد واجلزر
ال�ضخمة ،وحركات الدوران املحيطي والت أ�ثريات الهيدرولوجية؛ وت أ�ثريات الغالف
اجلليدي والغالف اجلوي؛ والتقلبات يف دوران أالر�ض واحلركة القطبية ،ومتايل
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الدوران وانحرافه ،وت أ�ثري حتركات ق�رشة أ
الر�ض وغريه من الت أ�ثريات كاالرتداد
أ
بعد اجلليدي .وهيئة أالر�ض عاملية النطاق حيث �نها متتد عرب القارات واملحيطات
وال�صفائح اجلليدية ،وهي ت�شمل حالي ًا ت أ�ثري حركات املد واجلزر الدائمة (انعدام

ت أ�ثري جاذبية ال�شم�س والقمر) وهي ال�سطح املرجعي أللر�صاد الفلكية ،ولتحديد
امل�ستويات اجليودي�سية ،ولو�ضع مناذج املحيطات والنماذج الهيدرولوجية ومناذج
تكون اجلليد واملناخ .وعلى ال�صعيد العملي ،هناك العديد من التعاريف العملية
للمج�سم أالر�ضي ،التي تتوقف على كيفية و�ضع مناذج الت أ�ثريات املتغرية زمني ًا
الوارد ذكرها أ�عاله.
Geostrophic winds or currents

الرياح أ�و التيارات اجليو�سرتوفية ريح أ�و تيار ،متوازن مع منحنى ال�ضغط
أالفقي وقوة كوريولي�س ما يجعله خارج نطاق ت أ�ثري االحتكاك .أ�ي أ�ن الريح أ�و
التيار يوازي ب�صورة مبا�رشة خطوط ت�ساوي ال�ضغط اجلوي ،أ�ما �رسعته فتنا�سب
عك�سي ًا مع ن�سبة تباعد خطوط كفاف ت�ساوي ال�ضغط اجلوي.

Glacial isostatic adjustment

التكيف الت�ضاغطي اجلليدي انظر االرتداد بعد اجلليدي.
Glacier

النهر اجلليدي كتلة من اجلليد أالر�ضي التي تتدفق �إىل أال�سفل بفعل جاذبية
أالر�ض (من خالل التفكك الداخلي و /أ�و االلنزالق عند القاعدة) ويكبحها ال�ضغط
الداخلي با إل�ضافة �إىل االحتكاك عند القاعدة واجلوانب .وتتكون أالنهار اجلليدية
نتيجة لرتاكم الثلوج على ارتفاعات عالية ،ويوازنها حدوث الذوبان على االرتفاعات
املنخف�ضة أ�و ت�رصيف املياه �إىل البحر .انظر خط التوازن ،التوازن الكتلي.

Global dimming

خفوت ال�ضوء العاملي ُيعنى بخفوت ال�ضوء العاملي االنخفا�ض امللحوظ الوا�سع
لل�شعاع ال�شم�سي الذي تلقاه �سطح أالر�ض بني عام  1061وحتى حوايل
النطاق إ
.1990
Global surface temperature

درجة حرارة �سطح أ
الر�ض درجة احلرارة ال�سطحية العاملية هي املتو�سط
العاملي املقدر لدرجة حرارة الهواء ال�سطحي .ولكن ،ونظر ًا للتغريات التي حدثت
مبرور الزمن ،مل تعد ت�ستخدم �سوى حاالت ال�شذوذ وحدها ذات ال�صلة بو�صفها
انحرافات يف علم املناخ ،ت�ستند يف الغالب أالعم على املتو�سط العاملي املرجح ح�سب
املنطقة ل�شذوذ درجات حرارة �سطح البحر ودرجات حرارة الهواء ال�سطحي فوق
الياب�سة.
)Global Warming Potential (GWP

�إمكانية االحرتار العاملي م�ؤ�رش يرتكز �إىل اخل�صائ�ص ا إل�شعاعية لغازات الدفيئة
اجليدة االمتزاج ،ويقي�س أ
الت�ثري ا إل�شعاعي لوحدة كتلة أ�ي غاز من غازات الدفيئة
اجليد االمتزاج اندمج يف الغالف اجلوي احلايل على مدى نطاق زمني ما ،وهو يتعلق
بوحدة كتلة ثاين أ�ك�سيد الكربون .وهو ميثل الت أ�ثري امل�شرتك للمدد الزمنية املتفاوتة
التي تبقى خاللها هذه الغازات يف الغالف اجلوي وفعاليتها الن�سبية يف امت�صا�ص
ا إل�شعاع احلراري دون أالحمر ال�صادر .وي�ستند بروتوكول كيوتو على �إمكانية

االحرتار العاملي انطالق ًا من االنبعاثات التذبذبية النب�ضية على فرتة � 100سنة.
Greenhouse effect

ظاهرة الدفيئة (ظاهرة االحتبا�س احلراري) متت�ص غازات الدفيئة بفعالية
ا إل�شعاع احلراري دون أالحمر الذي ينطلق من �سطح أ
الر�ض ،ومن الغالف اجلوي

املرفق أ
الول

نف�سه ب�سبب الغازات هذه ،ومن ال�سحب .وينبعث �إ�شعاع الغالف اجلوي يف جميع
االجتاهات ،مبا يف ذلك �إىل أال�سفل نحو �سطح أالر�ض .وهكذا تختزن غازات الدفيئة
احلرارة داخل نظام ال�سطح – الرتوبو�سفري .ويطلق على ذلك ا�سم ظاهرة الدفيئة.
ويقرتن ا إل�شعاع احلراري دون أالحمر بقوة مع درجة حرارة الغالف اجلوي على
االرتفاع الذي ينبعث عنده .وتنخف�ض درجة احلرارة ب�صورة مطردة ب�صفة عامة
مع ازدياد االرتفاع يف الرتوبو�سفري .أ�ما من الناحية العملية ،ف�إن ا إل�شعاع دون
أالحمر الذي ينبعث يف الف�ضاء ين�ش أ� عن ارتفاع يبلغ عنده متو�سط درجة احلرارة
 19درجة مئوية مما يتوازن مع �صايف ا إل�شعاع ال�شم�سي الوارد ،بينما تظل درجةحرارة �سطح أالر�ض مرتفعة ب�صورة أ�كرب بكثري حيث تبلغ يف املتو�سط  14+درجة
مئوية .وتف�ضي أ�ية زيادة يف تركيز غازات الدفيئة �إىل تزايد عدم ال�شفافية حتت
احلمراء للغالف اجلوي ،ومن ثم �إىل ا إل�شعاع الفعال يف الف�ضاء من ارتفاع أ�على عند
درجة حرارة أ�دنى .وي�ؤدي ذلك �إىل حدوث أت�ثري �إ�شعاعي ،وهو اختالل يعزز عامل
الدفيئة ،و ُيدعى ظاهرة الدفيئة املعززة.
Greenhouse gas

Hadley Circulation

حركة دوران هاديل
خلية انقالبية مبا�رشة يف الغالف اجلوي مدفوعة حراري ًا تت أ�لف من تدفق قطبي
االجتاه يف طبقة الرتوبو�سفري العليا ،وجتعل الهواء ينخ�سف داخل أالعا�صري
امل�ضادة �شبه اال�ستوائية ،وهي تدفق عائد كجزء من الرياح التجارية القريبة من
ال�سطح م�صحوب بارتفاع الهواء قرب خط اال�ستواء فيما ي�سمى مبنطقة التالقي
امل�شرتكة بني املدارات (الرياح التجارية والتهطال الكثيف).
Halocarbons

الهالوكربونات (مركبات الكربون الهالوجينية) م�صطلح جماعي يعني جمموعة
من أالنواع الع�ضوية املهلجنة جزئي ًا والتي ت�شمل املركبات الكربونية الكلورية
الفلورية ( )CFCsواملركبات الكلورية الفلورية الهيدروجينية ()HCFCs
واملركبات الفلورية الهيدرولوجينية ( )HFCsوالهالونات وكلوريد املثيل ،وبروميد
املثيل � ...إلخ .وميلك العديد من مركبات الكربون الهالوجيني قدرة كبرية على
الت�سبب باحرتار عاملي .وت�شارك أ�ي�ض ًا الهالوكرونات التي حتتوي على الكلور
والربوم يف امل�س�ؤولية عن ا�ستنفاد طبقة أالوزون.

غاز الدفيئة غازات الدفيئة هي املكونات الغازية للغالف اجلوي �سواء كانت طبيعية
أ
أ�م ب�رشية
املن�ش� وهي متت�ص وتطلق ا إل�شعاع عند أ�طول موجات حمددة يف نطاق
طيف ا إل�شعاع احلراري دون أالحمر الذي يطلقه كل من �سطح أ
الر�ض والغالف
اجلوي ذاته ،وال�سحب .وت�ؤدي هذه اخلا�صية �إىل تكون ظاهرة الدفيئة .وغازات
الدفيئة الرئي�سية املوجودة يف الغالف اجلوي هي بخار املاء ( )H Oوثاين أ�ك�سيد
الكربون (  )COو أ�ك�سيد النيرتوز ( )N Oوامليثان (  )CHو أالوزون ( .)O
أ
املن�ش�
وبا إل�ضافة �إىل ذلك ،يوجد يف الغالف اجلوي عدد من غازات الدفيئة الب�رشية
كلي ًا ،مثل الهالوكربونات وغريها من املواد املحتوية على الكلور والربوم التي يتم
معاجلتها مبوجب بروتوكول مونرتيال .با إل�ضافة �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون و أ�ك�سيد
النيرتوز وامليثان ،يتناول بروتوكول كيوتو �ساد�س فلوريد الكربيت واملركبات
الكربونية الفلورية الهيدرولوجية واملركبات الكربونية الفلورية امل�شبعة.

املركبات الفلورية الهيدروجينية انظر مركبات الكربون الهالوجيني.

Gross Primary Production

Heterotrophic respiration

Halosteric

هالو�سترييك (تغري امللوحة) انظر تغري م�ستوى �سطح البحر.
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�إجمايل ا إلنتاج أ
ال ّويل مقدار الطاقة الثابت املنطلق الذي يتم حتويله من الغالف
اجلوي من خالل التمثيل ال�ضوئي.
Ground ice

اجلليد أ
الر�ضي م�صطلح عام يدل على كافة أ�نواع اجلليد املوجودة يف أالر�ض
أ
ً
املتجلدة �و املتجلدة مو�سميا وعلى الرتبة ال�صقيعية (فان �إيفردنربغ.)1998 ،
Ground temperature

حرارة أ
الر�ض درجة حرارة أالر�ض القريبة من ال�سطح (غالب ًا ما تكون يف
ال�سنتمرتات الع�رشة أالوىل) .وغالب ًا ما ُي�شار �إليها بحرارة الرتبة.
Ground line/zone

اخلط /النطاق أ
الر�ضي خط تالقي أ�ي نهر جليدي أ�و �صفيحة جليدية مع
أ
اجلرف اجلليدي ،أ�ي املوقع الذي يبد� اجلليد فيه ّ
بالطفو.
Gyre

احلركة احللزونية (الدائرية) منط من أ�مناط حركة الدوران أالفقي على نطاق
أ�حوا�ض املحيطات ت�صاحبه حركة دوران بطيئة التدفق حول حو�ض املحيط ،ي�سدها
تيار متاخم قوي و�ضيق (عر�ضه  200-100كلم) من اجلهة الغربية .وتقرتن
احلركات احللزونية يف املنطقة دون املدارية من كل حميط ب�ضغط جوي عالٍ يف
و�سطها ،أ�ما احلركات احللزونية ال�شبه قطبية فتقرتن ب�ضغط جوي متدنٍ .

HCFC

املركبات الكلورية الفلورية الهيدروجينية
الهالوجيني.

انظر مركبات الكربون

HFC

التنف�س متباين التغذية حت ّول املواد الع�ضوية �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون من خالل
كائنات حية (متع�ضية) غري النباتات.
Holocene

احلقبة الهولو�سينية احلقبة اجليولوجية الهولو�سينية هي احلقبة أالخرية من
احلقبتني الرباعيتني ،ومتتد من حوايل � 11600سنة حتى ا آلن مبا يف ذلك الوقت
احلا�رض.
Hydrosphere

الغالف املائي (الهيدرو�سفري) عن�رص النظام املناخي امل�ؤلف من ال�سطح
ال�سائل واملياه اجلوفية ،مثل املحيطات والبحار أ
والنهار وبحريات املياه العذبة
واملياه اجلوفية وغري ذلك.
Ice age

الع�صر اجلليدي يتميز الع�رص اجلليدي أ�و احلقبة اجلليدية بانخفا�ض طويل
املدى يف درجات حرارة مناخ أالر�ض ،مما أ�دى �إىل منو ال�صفائح اجلليدية القارية
و أالنهار اجلليدية اجلبلية (التج ّلد).
Ice cap

القلن�سوة اجلليدية كتلة جليدية على �شكل قبة ،تغطي عادة منطقة مرتفعة أ��صغر
بكثري من نطاق ال�صفيحة اجلليدية.
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املرفق أ
الول

Ice core

العينة اجلليدية اجلوفية ا�سطوانة جليدية ت�ستخرج باحلفر من نهر جليدي أ�و
�صفيحة جليدية.
Ice sheet

ال�صفيحة اجلليدية كتلة من اجلليد أالر�ضي تت�سم بالعمق الذي يكفي لتغطية
معظم تدار�س ال�صخور القاعدية حتتها لدرجة أ�ن �شكلها يتحدد بالدرجة أالوىل من
خالل ديناميتها الداخلية ( أ�ي تدفق اجلليد أ�ثناء تفككه داخلي ًا وانزالقه عند قاعدته).
وتتدفق ال�صفيحة اجلليدية �إىل اخلارج من ه�ضبة و�سطى عالية مع منحدر �سطحي
متو�سط �صغري .وتنحدر احلواف ب�صورة حادة ،وين�رصف اجلليد من خالل التدفق
ال�رسيع للمجاري اجلليدية أ�و منافذ اجلليديات يف بع�ض أالحوال �إىل البحار أ�و
�إىل أالجراف اجلليدية الطافية عرب البحار .وال يوجد �سوى �صفيحتني جليديتني
كبريتني يف العامل احلديث على غالينالند واملنطقة القطبية ال�شمالية .ونظر ًا ألن
ال�صفيحة اجلليدية يف منطقة القطب ال�شمايل تنق�سم �إىل ال�رشق والغرب بفعل اجلبال
العابرة للمنطقة القطبية خالل الع�صور اجلليدية ،ف�إن هناك �صفائح أ�خرى.
Ice shelf

اجلرف اجلليدي �صفيحة جليدية طافية ذات كثافة كبرية ترتبط بال�ساحل (وهو
عادة ذو امتداد أ�فقي كبري ب�سطح م�ستو أ�و منحدر ب�صورة �سل�سة) وهو غالب ًا
امتدام لل�صفائح اجلليدية يف اجتاه البحر .وتكاد تنح�رص جميع ال�صفائح اجلليدية
يف املنطقة القطبية اجلنوبية ،حيث تتدفق جميع اجلروف اجلليدية تقريب ًا باجتاه
البحر نحو ال�صفائح اجلليدية.
Ice stream

املجرى اجلليدي عبارة عن جمرى جليدي يتدفق ب�رسعة تفوق �رسعة ال�صفيحة
اجلليدية املحيطة به .وميكن القول ب أ�نه نهر جليدي يتدفق بني جدران من اجلليد

البطيء احلركة بد ًال من ال�صخور.
Indirect aerosol effect

ت أ�ثري الهباء غري املبا�شر قد ي�ؤدي الهباء �إىل أت�ثري �إ�شعاعي غري مبا�رش يف النظام
املناخي من خالل العمل كنواة تكثيف أ�و تعديل اخل�صائ�ص الب�رصية وفرتة بقاء

ال�سحب .وميكن متييز نوعية من الت أ�ثريات غري املبا�رشة:

ت أ�ثري أ�لبيدو ال�سحب :هو ت أ�ثري �إ�شعاعي يحدث نتيجة زيادة أ
الهباء الب�رشية
أ
املن�ش� التي تف�ضي �إىل زيادة أ�ولية يف تركيز القطريات وتناق�ص حجمها

بالن�سبة ملحتوى ثابت من املاء ال�سائل ،وهو ما يف�ضي �إىل زيادة قدرة ال�سحب
على عك�س أال�شعة ال�شم�سية أ�و أ�لبيدو ال�سحب .ويعرف هذا الت أ�ثري أ�ي�ض ًا با�سم
أ
الت�ثري الغري املبا�رش أالول أ�و أت�ثري تومي.
ت أ�ثري طول بقاء ال�سحب :هو ت أ�ثري ناجت عن زيادة يف أ
أ
املن�ش�
الهباء الب�رشية

التي ت�سبب تناق�ص ًا يف حجم القطريات ،مما يقلل من كفاءة التهطال ومن ثم
يعدل من املحتوى الثابت للماء ال�سائل وعمق ال�سحب وفرتة بقائها .ويعرف
هذا الت أ�ثري أ�ي�ض ًا با�سم الت أ�ثري الغري املبا�رش الثاين أ�و ت أ�ثري أ�لربيخت.
ً
و�إىل جانب الت أ�ثريين غري املبا�رشين ،قد ترتك أالهباء اجلوية ت أ�ثريا �شبه
مبا�رش وهذا يعني امت�صا�ص ا إل�شعاع ال�شم�سي من جانب هذه أالهباء ما ي�ؤدي
�إىل زيادة حرارة اجلو ومييل �إىل زيادة ا�ستقرار ال�سطح ال�ستاتي .وقد ي�ؤدي
أ�ي�ض ًا �إىل تبخر قطريات ال�سحب.

Industrial revolution

الثورة ال�صناعية فرتة من النمو ال�صناعي ال�رسيع مع ما تنطوي عليه من عواقب
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اجتماعية واقت�صادية وا�سعة النطاق بد أ�ت يف �إجنلرتا خالل الن�صف الثاين من القرن
الثامن ع�رش وانت�رشت يف أ�وروبا ثم بعد ذلك �إىل بلدان أ�خرى مبا فيها الواليات
املتحدة .وكان اخرتاع ا آللة البخارية نقطة انطالق هامة لهذا التطور .وت�ؤرخ
الثورة ال�صناعية لبداية الزيادة الكبرية يف ا�ستخدام الوقود أالحفوري وانبعاثات
ثاين أ�ك�سيد الكربون أالحفوري على وجه اخل�صو�ص .وي�شري م�صطلحا قبل الثورة
ال�صناعية والع�رص ال�صناعي يف هذا التقرير ،ب�صورة اعتباطية بع�ض ال�شيء� ،إىل
الفرتات قبيل  1750وبعدها على التوايل.
Infrared radiation

ا إل�شعاع حتت أ
الحمر انظر ا إل�شعاع احلراري دون أالحمر.

Insolation

�إ�شعاع ال�شم�س كمية ا إل�شعاع ال�شم�سي الذي ي�صل أالر�ض ح�سب خطوط العر�ض
والف�صول .ويعني �إ�شعاع ال�شم�س عادة ا إل�شعاع الذي ي�صل �إىل أ�على الغالف
اجلوي .ويع ّرف أ�حيان ًا ب أ�نه ا إل�شعاع الذي ي�صل �إىل �سطح أالر�ض .انظر أ�ي�ض ًا
�إجمايل ا إل�شعاعية ال�شم�سية.
Interglacials

الفرتات الفا�صلة بني الع�صور اجلليدية الفرتات الدافئة بني حقبتي جتمد أ�ثناء
الع�رص اجلليدي .و ُي�شار �إىل الفرتة اجلليدية الفا�صلة املا�ضية املمتدة من قرابة
 129أ�لف �سنة �إىل  116أ�لف �سنة ،بالفرتة اجلليدية الفا�صلة أالخرية (اجلمعية
أالمريكية أللر�صاد اجلوية)2000 ،
Internal variability

التقلبية الداخلية انظر تقلبية املناخ.
Inter-Tropical Convergence Zone

منطقة التالقي امل�شرتكة بني املدارات هي حزام مناطقي مداري من ال�ضغط
اجلوي املنخف�ض قرب خط اال�ستواء حيث تلتقي الرياح التجارية ال�شمالية بالرياح
التجارية اجلنوبية .ومع التقاء هذه الرياح ببع�ضها البع�ض ،ي�صعد الهواء الرطب
نحو أالعلى م�شك ًال حزام ًا من التهطال الغزير .ويتنقل احلزام مع الف�صول.
Isostatic or Isostasy

الت�ضاغط أ�و توازن الق�شرة أ
الر�ضية ي�شري م�صطلح توازن الق�رشة أالر�ضية

�إىل الطريقة املرنة واللزجة التي ت�ستجيب بها الق�رشة أالر�ضية وغالف الياب�سة
للتغريات يف احلموالت ال�سطحية .وعندما تتغري حمولة الق�رشة أالر�ضية و /أ�و
غالف الياب�سة نتيجة تغريات يف كتلة اجلليد أالر�ضي أ�و كتلة املحيطات أ�و الرت�سبات
أ�و التحات أ�و اجلبال ،ينتج عن ذلك �ضبط للتوازن الر أ��سي للق�رشة أالر�ضية وذلك
لتحقيق توازن احلمولة اجلديدة.
Kyoto Protocol

بروتوكول كيوتو مت اعتماد بروتوكول كيوتو املحلق باتفاقية أالمم املتحدة
ا إلطارية أ
ب�ش�ن تغري املناخ ( )UNFCCCيف الدورة الثالثة مل�ؤمتر أالطراف

الذي عقد يف كيوتو ،اليابان ،يف عام  .1997وي�شمل الربوتوكول تعهدات ملزمة
قانون ًا با إل�ضافة �إىل تلك التعهدات الواردة يف االتفاقية ( .)UNFCCCووافقت
البلدان املندرجة يف املرفق باء امللحق بالربوتوكول (معظم بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي والبلدان التي متر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية)
أ
على تخفي�ض انبعاثاتها من غازات الدفيئة الب�رشية
املن�ش� (ثاين أ�ك�سيد الكربون
وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز واملركبات الكربونية الفلورية الهيدرولوجينية واملركبات
الكربونية الفلورية امل�شبعة و�ساد�س فلوريد الكربيت) بن�سبة خم�سة يف املائة كحد

املرفق أ
الول

أ�دين على أالقل دون امل�ستويات ال�سائدة يف عام  1990خالل فرتة االلتزام املمتدة
من � 2008إىل  .2012وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ يف � 16شباط /فرباير
.2005
Land use and Land use change

الرا�ضي وتغري ا�ستخدام أ
ا�ستخدام أ
الرا�ضي ا�ستخدام أالرا�ضي يعني
أ
أ
جمموع الرتتيبات والن�شطة واملدخالت التي تتعلق بنوع معني من الغطاء الر�ضي
(جمموعة من أالن�شطة الب�رشية) .وي�ستعمل م�صطلح ا�ستخدام أالرا�ضي أ�ي�ض ًا
مبعنى أالغرا�ض االجتماعية واالقت�صادية املن�شودة من �إدارة أالرا�ضي (مثل الرعي
وا�ستخراج أالخ�شاب و�صيانتها) .أ�ما تغري ا�ستخدام أالرا�ضي فيعني تغري ًا يف
ا�ستخدام أ�و �إدارة ا إلن�سان أللرا�ضي بطريقة قد تف�ضي �إىل تغري يف الغطاء أالر�ضي.
وقد ي�ؤثر الغطاء أالر�ضي والتغري يف ا�ستخدام أ
الرا�ضي على أاللبيدو والتبخر
– النتح وامل�صادر وبواليع غازات الدفيئة أ�و اخل�صائ�ص أالخرى التي يت�سم بها
�شعاعيا و /أ�و ت أ�ثريات أ�خرى على املناخ
ً
النظام املناخي ،مما قد يولد أت�ثرياً � إ
على ال�صعيد املحلي أ�و العاملي .انظر أ�ي�ض ًا التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ب�ش أ�ن ا�ستخدام أالرا�ضي وتغري ا�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة.
(الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ)2000 ،
La Niña

ظاهرة النينيا انظر النينيو – التذبذب اجلنوبي.
Land surface air temperature

حرارة الهواء على �سطح أ
الر�ض هي حرارة الهواء على �سطح أالر�ض التي يتم
قيا�سها على �سواتر با�ستخدام �شا�شات تر�شيح جيدة التهوية ،على ارتفاع  1.5مرت
فوق �سطح أالر�ض.
Lapse rate

معدل التفاوت معدل التبدل الذي ي�شهده أ�ي متغري يف الغالف اجلوي ،وعموم ًا ما
يكون درجات احلرارة ،تبع ًا لالرتفاع .ويعترب معدل التفاوت �إيجابي ًا عندما يتناق�ص
هذا املتغري تبع ًا لالرتفاع.

)Last Glacial Maximum (LGM

الق�صى للغمر اجلليدي أ
احلد أ
الخري ي�شري احلد أالق�صى للغمر اجلليدي �إىل
أ
أ
أ
فرتة االرتفاع الق�صى لل�صفائح اجلليدية خالل الغمر اجلليدي الخري �ي من
 21أ�لف �سنة تقريب ًا .وكرثت الدرا�سات عن هذه احلقبة ألن أ
الت�ثريات ا إل�شعاعية
والظروف احلدودية معروفة أ
ولن التربيد العاملي خالل هذه الفرتة ي�شبه االحرتار
املتوقع على مدى القرن الواحد والع�رشين.
Last interglacial

الفرتة أ
الخرية الفا�صلة بني ع�صرين جليديني انظر الفرتة الفا�صلة بني
ع�رصين جليديني.
Latent heat flux

التدفق احلراري الكامن التدفق احلراري املت�صاعد من �سطح أ
الر�ض نحو الغالف
اجلوي ،وهو مرتبط بتبخر أ�و تكثف بخار املاء على ال�سطح ،وي�شكل عن�رص ًا من
عنا�رص ميزانية الطاقة ال�سطحية.
)Level of Scientific Understanding (LOSU

م�ستوى الفهم العلمي م�ؤ�رش خما�سي امل�ستويات (عالٍ  ،متو�سط ،متو�سط �إىل
منخف�ض ،منخف�ض ،منخف�ض جد ًا) يهدف �إىل حتديد خ�صائ�ص م�ستوى الفهم

العلمي لعوامل أ
الت�ثري ا إل�شعاعي التي ت�ساعد على تغري املناخ .وميثل امل�ؤ�رش
أ
أ
ً
ً
بالن�سبة لكل عامل من العوامل تقديرا ذاتيا للدلة املتوفرة ب�ش�ن القرائن الكيميائية
والفيزيائية التي حتدد مدى الت أ�ثري ،وعلى التوافق حول التقدير الكمي وما ينطوي
عليه من عدم اليقني.
Lifetime

العمر (فرتة البقاء) العمر هو م�صطلح عام ل إل�شارة �إىل النطاقات الزمنية املختلفة
التي متيز معدل العمليات التي ت�ؤثر يف تركيز الغازات النزرة .وميكن متييز أالعمار
التالية:
وقت الدوران (( )Turnover time) (Tوي�سمى أ�ي�ض ًا عمر الغالف اجلوي
العاملي) هو ن�سبة الكتلة  Mيف م�ستودع ما (مثل مركب غازي يف الغالف اخلارجي)
واملعدل الكلي إلزالة ( )Sمن امل�ستودع  .T=M/Sوميكن حتديد وقت دوران منف�صل
لكل عملية �إزالة .وي�شار �إىل ذلك يف جمال بيولوجيا الكربون املوجود يف الرتبة ب أ�نه
متو�سط وقت البقاء .Mean Residence Time (MRT)i
وقت التكيف أ�و وقت اال�ستجابة ( )Taهو النطاق الزمني الذي يحدد به حتلل
املدخالت النب�ضية الفوري يف امل�ستودع .كما ي�ستخدم م�صطلح adjustment time
لو�صف تكيف كتلة م�ستودع ما بعد أ�ي تغيري مرحلي يف قوة امل�صدر .وي�ستخدم
م�صطلح ن�صف احلياة  Half-timeأ�و التحلل الثابت  decay constantلو�ضع
حتديد كمي لعملية التحلل اال�ستقرائية أالوىل .انظر أ�ي�ض ًا وقت اال�ستجابة للعثور
على تعريف خمتلف يت�صل بالتغيريات املناخية.
وي�ستخدم م�صطلح العمر  lifetimeأ�حيان ًا للتب�سيط ،ك�صنو مل�صطلح
.adjustment time

ويف احلاالت الب�سيطة حيث تتنا�سب �إزالة املركب من العامل ب�صورة مبا�رشة مع
جمموع كتلة امل�ستودع ،يعادل وقت التكيف وقت الدوران  .T=Tو أ�حد أالمثلة على
ذلك الـ  11-CFCالذي اليزال من الغالف اجلوي �إال بعمليات كيميائية �ضوئية يف
الغالف اجلوي .ويف احلاالت أالكرث تعقيد ًا ،حيث ي�شتمل أالمر على عدة م�ستودعات
أ�و حيث ال يتنا�سب االمت�صا�ص مع الكتلة الكلية ،ال تعد معادلة  T=Tمعادلة
�صحيحة .ويعترب ثاين أ�ك�سيد الكربون مثا ًال متطرف ًا على ذلك .فوقت دورانه ال
يتجاوز أ�ربع �سنوات نتيجة للتبادل ال�رسيع بني الغالف اجلوي واملحيطات والكتلة
ا إلحيائية أ
الر�ضية .غري أ�ن جزء ًا كبري ًا من ثاين أ�ك�سيد الكربون يعود �إىل الغالف
اجلوي يف غ�ضون �سنوات قليلة .وعلى ذلك ،ف�إن وقت تكيف ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اخلارجي يتحدد يف الواقع بفعل معدل امت�صا�ص الكربون من الطبقة
ال�سطحية للمحيطات ونقلها �إىل الطبقات أالكرث عمق ًا .وعلى الرغم من أ�نه ميكن
�إعطاء قيمة تقريبية تبلغ  100عام لوقت تكيف ثاين أ�ك�سيد الكربون ،ف�إن التكيف
الفعلي أ��رسع يف البداية و أ�كرث بطئ ًا يف وقت الحق .ويف حالة امليثان ،يختلف وقت
التكيف عن وقت الدوران ألن االمت�صا�ص يتم أ��سا�س ًا من خالل التفاعل الكيماوي
مع الهيدروك�سيل راديكال  OHوهو تركيز يعتمد نف�سه على تركيز امليثان .ولذا ف�إن
امت�صا�ص تركيز امليثان  Sال يتنا�سب مع �إجمايل كتلته .M
a

a

Likelihood

أ
الرجحية أ�رجحية ظهور حدث أ�و نتيجة أ�و ح�صيلة ما ،حيث ميكن تقديرها على
نحو احتمايل والتي ي�شار �إليها يف التقرير احلايل با�ستعمال امل�صطلحات املعيارية
املحددة يف ا إلطار  .1.1انظر أ�ي�ض ًا عدم اليقني والثقة.
Lithosphere

الق�شرة أ
الر�ضية الطبقة العلوية من أالر�ض ال�صلبة القارية واملحيطية التي تت أ�لف
أ
من ال�صخور الق�رشية والغطاء العلى البارد املرن يف معظمه الذي ي�شكل اجلزء
العلوي من غالف الياب�سة .وال يعترب الن�شاط الربكاين ،بالرغم من أ�نه جزء من
الق�رشة أالر�ضية ،جزء ًا من النظام املناخي ،ولكنه يعمل كم�ؤ ثر خارجي .انظر
الت�ضاغط.
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Little Ice Age

الع�صر اجلليدي الق�صري الفرتة الزمنية بني حوايل  1400و 1900بعد امليالد
عندما كان الن�صف ال�شمايل من الكرة أ�كرث برودة ب�شكل عام من اليوم ،وخا�صة
يف أ�وروبا.
)Mass balance (of glaciers, ice caps or ice sheets

توازن الكتل أ
(النهار اجلليدية أ�و القلن�سوة اجلليدية أ�و ال�صفائح اجلليدية)
هو توازن املدخالت الكتلية يف اجل�سم اجلليدي (الرتاكم) ومقدار الرتاجع يف حجم
الكتل (ا�ضمحالل الكتل أ�و ان�شعاب اجلبال اجلليدية القائمة) .وي�ضم م�صطلحات
توازن الكتل ما يلي:
التوازن الكتلي املحدد� :صايف الزيادة أ�و النق�صان يف حجم الكتلة خالل دورة
هيدرولوجية حمددة وعلى نقطة حمددة من �سطح الكتلة اجلليدية.
�إجمايل التوازن احلجمي (للكتلة اجلليدية) :توازن الكتل املحدد املدمج مكاني ًا
على كامل م�ساحة الكتلة اجلليدية ،ما يوازي �إجمايل احلجم الذي تخ�رسه الكتلة
اجلليدية أ�و تكت�سبه خالل دورة هيدرولوجية حمددة.
متو�سط توازن الكتل املحدد� :إجمايل توازن الكتل يف كل وحدة من م�ساحة
الكتلة اجلليدية .و�إذا كانت امل�ساحة حمددة (توازن كتلي �سطحي حمدد � ...إلخ)
ال ي�ؤخذ عندئذ مب�ساهمات التدفق اجلليدي ،و�إال �ضم التوازن الكتلي م�ساهمات
التدفق اجلليدي واالن�شعاب اجلليدي .ويكون متو�سط التوازن الكتلي املحدد
�إيجابي ًا يف منطقة التجميع و�سلبي ًا يف منطقة اال�ضمحالل.
Mean sea level

Mixing ration

ن�سبة املزج انظر جزيئي املول.
Model hierarchy

الهيكل الهرمي النموذجي انظر النموذج املناخي (طيف أ�و هرم).
Modes of climate variability

طرق تقلبية املناخ حتدث التقلبية الطبيعية للنظام املناخي ،خا�صة على
النطاقات الزمنية الف�صلية ،والنطاقات الزمنية أالطول مقرتنة وب�صورة رئي�سية
ب أ�مناط مكانية ونطاقات زمنية أ�ولوية ،من خالل خ�صائ�ص دوران الغالف اجلوي
الديناميكية وبني التفاعل مع �سطحي أالر�ض واملحيط .وغالب ًا ما ت�سمى هذه أالمناط
بالنظم أ�و الطرق أ�و االرتباط عن بعد .ومن أ
المثلة املتوفرة عنها تذبذب ال�شمال
أ�طل�سي ،ومنط �شمال أ�مريكا – املحيط الهادئ ،والنينيو /التذبذب اجلنوبي،
والنمط احللقي ال�شمايل (الذي كان ُيدعى �سابق ًا تذبذب املنطقة القطبية ال�شمالية)
والنمط احللقي اجلنوبي (الذي كان ُيدعى �سابق ًا تذبذب املنطقة القطبية اجلنوبية).
ويناق�ش الق�سم  3.6عدد ًا من أ�هم طرق تقلبية املناخ .انظر أ�ي�ض ًا أ�مناط تقلبية
املناخ.

متو�سط م�ستوى �سطح البحر انظر م�ستوى �سطح البحر الن�سبي.

Mole fraction

فرتة الدفء يف القرون الو�سطى احلقبة بني عامي  1000و 1300بعد امليالد،
والتي �شهدت خاللها بع�ض املناطق قي ن�صف الكرة ال�شمايل دفئ ًا أ�كرث من فرتة
الع�رص اجلليدي الق�صري الذي تبعها.

-1

Medieval Warm Period

Meridional Overturning Circulation

الدوران التقلبي اجلنوبي دوران طوالين (�شمال وجنوب خط الطول) تقلبي
يف املحيطات ميكن حتديده كمي ًا على أ��سا�س جمع نطاقي (ال�رشق – الغرب)
انتقال الكتل يف العمق أ�و جلهة طبقات الكثافة .أ�ما يف �شمال أالطل�سي ،بعي ًدا
عن أالقاليم �شبه القطبية ،فيتم ت�شبيه الدوران التقلبي اجلنوبي (وهو مبدئي ًا
كمية قابلة للر�صد) بالدوران املدفوع بقوة التباين احلراري واملحلي وهو ت أ�ويل
مفاهيمي .لكنه ،جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن الدوران التقلبي اجلنوبي قد ي�ضم أ�ي�ض ًا
خاليا انقالبية أ�قل عمق ًا مدفوعة بقوة الرياح ،على غرار ما يح�صل يف أ�على املحيط
يف املنطقة اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية حيث تتجه املياه الدافئة (اخلفيفة) نحو
القطب لتتحول �إىل مياه أ�كرث كثافة وتعود وتتوجه نحو اال�ستواء على م�ستويات
أ�عمق.
Metadata

البيانات الو�صفية معلومات حول البيانات اجلوية واملناخية ترتبط بكيفية ومكان
قيا�سها وبنوعيتها وامل�شاكل املعروفة واخل�صائ�ص أالخرى.
Metric

مرتي قيا�س ثابت إلحدى خ�صائ�ص �شيء ما أ�و ن�شاط ما ي�صعب حتديد كميته
بخالف ذلك.
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Mitigation

التخفيف تدخل ب�رشي للحد من م�صادر غازات الدفيئة أ�و لتعزيز بواليع
امت�صا�صها.

جمتز أ� املول جمتز أ� املول أ�و ن�سبة املزج هو ن�سبة عدد املوالت يف واحد من مكونات
حجم ما �إىل جمموع عدد موالت جميع املكونات يف ذلك احلجم .وي�شار �إليه يف التقارير
عادة بالهواء اجلاف .والقيم املعتادة لغازات الدفيئة الطويلة العمر هي يف حدود
 ( μmol molأ�جزاء من املليون )ppm :و  ( nmol molأ�جزاء من الرتيليون
 .)ppbويختلف جمتز أ� املول عن ن�سبة مزج احلجم ،Volume mixing ratio
ويعرب عنه عادة باملخت�رص  ppmvوغريه من خالل ت�صويب عدم مثالية الغازات.
وهذا الت�صويب كبري بالن�سبة لدقة قيا�سات الكثري من غازات الدفيئة (امل�صدر:
.)Schwartz and Warneck, 1995
-1

Monsoon

الرياح املو�سمية انعكا�س الرياح املو�سمية املدارية و�شبه املدارية يف كل من الرياح
ال�سطحية والتهطال املواكب لها وت أ�تي نتيجة الت�سخني التبايني بني كتلة أ�ر�ضية
قارية النطاق وبني املحيط املتاخم .وتهطل أ�مطار الرياح املو�سمية مبعظمها فوق
الياب�سة يف ف�صل ال�صيف.
Montreal Protocol

بروتوكول مونرتيال �صدر بروتوكول مونرتيال ب�ش أ�ن املواد التي ت�ستنفد طبقة
أالوزون واعتمد يف مونرتيال عام  ،1987وعدل بعد ذلك ونقح يف لندن ( )1990ويف
كوبنهاغن ( )1992ويف فيينا ( )1995ويف مونرتيال ( )1997ويف بيجني (.)1999
وينظم ا�ستهالك و�إنتاج الكيماويات املحتوية على الكلور والربوم التي تدمر أ�وزون
ال�سرتاتو�سفري مثل  CFCsوامليثيل كلوروفورم ،وتيرتاكلوريد الكربون وغريها
كثري.
Microwave Sounding Unit

وحدة ال�سرب باملوجات املتناهية ال�صغر ( )MSUم�سبار حممول بال�سواتل
لتقدير درجات احلرارة يف الطبقات ال�سميكة من الغالف اجلوي بقيا�س خطوط
االنبعاثات احلرارية قرب الدرجة  60جيغاهرتز .وبد أ� �إجراء هذا النوع من القيا�س،
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با�ستعمال �سل�سلة من ت�سع وحدات �سرب باملوجات املتناهية ال�صغر يف أ�واخر .1978
وابتدا ًء من أ�وا�سط  ،1998مت تطوير وت�شغيل أ�دوات قيا�س جديدة كوحدات ال�سرب
املتقدمة باملوجات املتناهية ال�صغر.
MSU

انظر وحدة ال�سرب باملوجات املتناهية ال�صغر.
Nonlinearity

الالخطية ا�سم يطلق على أ�ية عملية الخطية عندما ال تكون هناك عالقة تنا�سبية
ب�سيطة بني ال�سبب والنتيجة (العلة واملعلول) .ويحتوي النظام املناخي على
الكثري من هذه العمليات الالخطية التي ت�سفر عن نظام يت�سم ب�سلوك من املحتمل
أ�ن يكون �شديد التعقيد .وقد يف�ضي هذا التعقيد �إىل تغري مناخي مفاجئ .انظر
االختالل الكلي والتنب�ؤ .

أ
الوزون أالوزون ،وهو ال�شكل الثالثي الذرات أللوك�سجني ( ،)O3أ�حد املكونات
الغازية للغالف اجلوي .وهو يتكون يف الرتوبو�سفر ب�صورة طبيعية وعن طريق
التفاعالت الكيميائية ال�ضوئية التي ت�شرتك فيها غازات نا�شئة عن أالن�شطة الب�رشية
(ال�ضباب الدخاين) على ال�سواء .ويف ال�سرتاتو�سفري ،يلعب أ
الوزون دور أ�حد غازات
الدفيئة .ويتكون أ�وزون ال�سرتاتو�سفري نتيجة التفاعل بني ا إل�شعاع ال�شم�سي فوق
البنف�سجي وبني أالوك�سجني اجلزيئي ( .)O2ويلعب أ�وزون ال�سرتاتو�سفري دور ًا
رئي�سي ًا يف التوازن ا إل�شعاعي لل�سرتاتو�سفري .ويبلغ تركيزه ح ّده أالق�صى يف طبقة
أالوزون.
Ozone hole

ثقب أ
الوزون انظر طبقة أالوزون.

Ozone layer

)North Atlantic Oscillation (NAO

التذبذب ال�شمال أ�طل�سي يت أ�لف التذبذب ال�شمال أ�طل�سي من تغريات متعاك�سة
لل�ضغط البارومرتي بالقرب من أ�ي�سلندا وبالقرب من جزر ا آلزور ،وبالتايل ف�إنه
يتطابق مع التقلبات يف �شدة الرياح الغربية الرئي�سية العابرة أللطل�سي نحو أ�وروبا،
أ�ي التقلبات يف أالعا�صري أال�سا�سية وما يرتبط بها من أ�نظمة جبهية .انظر م�ؤ�رش
التذبذب ال�شمال أ�طل�سي ،ا إلطار .3.4
Northern Annular Mode

النمط احللقي ال�شمايل تقلب �شتائي يف �سعة منط يتميز ب�ضغط �سطحي منخف�ض
يف املنطقة القطبية ال�شمالية ورياح غربية على خطوط العر�ض الو�سطى .ويرتبط
النمط احللقي ال�شمايل بدوامة القطب ال�شمايل يف ال�سرتاتو�سفري .ويتميز باالنحراف
نحو �شمال أالطل�سي ويرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالتذبذب ال�شمال أ�طل�سي .انظر النمط
احللقي ال�شمايل ،ا إلطار .3.4
Ocean acidification

حتم�ض املحيطات انخفا�ض يف درجة حمو�ضة مياه البحر نتيجة امت�صا�ص ثاين
أ
أ�ك�سيد الكربون الب�رشي
املن�ش�.
Ocean heat uptake efficiency

فعالية املحيط يف ا�ستيعاب احلرارة وهي قيا�س (  )W m °Cلن�سبة تخزين
احلرارة يف املحيطات العاملية مع ارتفاع درجات احلرارة ال�سطحية العاملية .وهي
بارامرت مفيد للتجارب املرتبطة بتغري املناخ حيث يتغري أ
الت�ثري ا إل�شعاعي أ�حادي
أ
الوترية ،عندما ميكن مقارنته مع بارامرت ح�سا�سية املناخ ،وذلك لقيا�س �همية
ا�ستجابة املناخ وامت�صا�ص احلرارة من قبل املحيط يف حتديد معدل تغري املناخ.
وميكن قيا�س الفعالية انطالق ًا من اختبار مبني على زيادة يف ثاين أ�ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي تبد أ� من  %1يف ال�سنة الواحدة ،كن�سبة املتو�سط العاملي ل�صايف
التدفق ا إل�شعاعي يف أ�على الغالف اجلوي واملتجه جنوب ًا �إىل ن�سبة ا�ستجابة املناخ
العابرة( .انظر ح�سا�سية املناخ).
–1

Organic aerosol

Ozone

–2

أ
الهباء الع�ضوية جزئيات أالهباء اجلوية امل�ؤلفة يف املقام أالول من مركبات
ع�ضوية ،خا�صة الكربون والهيدروجني أ
والوك�سجني ومقادير أ�قل من عنا�رص
أ
ً
أ�خرى (ت�شارل�سون وهينتزنربغ� ،1995 ،ص .)405 .انظر �ي�ضا الهباء اجلوي
الكربوين.

طبقة أ
الوزون يحتوي ال�سرتاتو�سفري على طبقة يبلغ فيه تركيز أالوزون حده
أالعلى ،وهي ما يطلق عليها طبقة أالوزون .ومتتد هذه الطبقة من نحو � 12إىل
 40كيلومرت ًا فوق �سطح البحر ،ويبلغ تركيز أالوزون حده أالق�صى بني نحو
 20و 25كيلومرت ًا .وتتعر�ض هذه الطبقة لال�ستنفاد من جراء انبعاثات مركبات
أ
الكلور والربوم الب�رشية
املن�ش� .ويحدث يف كل عام أ�ثناء ف�صل الربيع يف ن�صف
الكرة اجلنوبي ا�ستنفاد قوي لطبقة أالوزون فوق املنطقة القطبية اجلنوبية ،وهو
ا�ستنفاد يحدث أ�ي�ض ًا من جراء مركبات الكلور والربوم الب�رشية املن�ش أ� با إل�ضافة �إىل
الظروف اجلوية املحددة لهذا ا إلقليم .ويطلق على هذه الظاهرة ا�سم ثقب أالوزون.
انظر بروتوكول مونرتيال.
Pacific decadal variability

تقلبية املحيط الهادئ العقدية تقلبية متقارنة يرتاوح نطاقها بني العقود �إىل ما
بني العقود يف دوران الغالف اجلوي واملحيطات التحتية يف حو�ض املحيط الهادئ.
وتظهر أ�كرث ما تظهر يف �شمال املحيط الهادئ حيث تتغري التقلبات يف قوة ال�ضغط
ال�شتوي املنخف�ض يف اجلزر أالليوتية مع تغري درجات حرارة �سطح البحر ،كما
وترتبط بالتقلبات العقدية يف دوران الغالف اجلوي ،ودرجات حرارة �سطح البحر
ودوران املحيطات على طول حو�ض املحيط الهادئ .وت�ساهم التقلبات تلك يف تعديل
دورة النينيو /التذبذب اجلنوبي .أ�ما املقايي�س أال�سا�سية لتقلبية املحيط الهادئ
العقدية فهي :م�ؤ �رش �شمال الهادئ ( )NPIوم�ؤ �رش تذبذب املحيط الهادئ العقدي
( )PDOوم�ؤ �رش تذبذب املحيط الهادئ ( )IPOما بني العقود ويرد تعريف كل
ذلك يف ا إلطار .4-3
Pacific-North American (PNA) pattern

منط �شمال أ�مريكا – املحيط الهادئ ( )PNAمنط موجة جوية وا�سعة النطاق،
ميثل �سل�سلة من ظواهر ال�شذوذ الرتوبو�سفريية املرتفعة واملتدنية ال�ضغط متتد من
املنطقة �شبه املدارية الغربية للمحيط الهادئ �إىل ال�شاطئ ال�رشقي ألمريكا ال�شمالية.
انظر م�ؤ�رش منط �شمال أ�مريكا – املحيط الهادئ .انظر ا إلطار .4-3
Palaeoclimate

مناخ ع�صر ما قبل التاريخ هو املناخ خالل الفرتات التي �سبقت ا�ستحداث أ�دوات
القيا�س ،مبا يف ذلك الفرتة الزمنية التاريخية واجليولوجية التي ال تتوفر عنها �سوى
�سجالت البيانات املناخية غري املبا�رشة.
Parametrization

حتديد البارامرتات ي�شري هذا امل�صطلح يف النماذج املناخية �إىل تقنية متثل
العمليات التي ال ميكن البت فيها على نحو نهائي على م�ستوى اال�ستبانة املكانية
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والزمانية للنموذج (عمليات النطاق دون ال�شبكي) عن طريق العالقات بني التدفق
الوا�سع النطاق الذي مت تبيان منوذجه وبني أالثر الو�سطي املكاين أ�و الزماين
لعمليات النطاق دون ال�شبكي هذه.
Patterns of climate variability

أ�مناط تقلبية املناخ انظر طرق تقلبية املناخ.
Percentile

املئني ي�شكل املئني قيمة على مقيا�س من  ،100وي�شري �إىل الن�سبة املئوية من قيم
جمموعات بيانات القيم تعادله أ�و تكون أ�دنى منه .وغالب ًا ما ُي�ستعمل املئني لتقدير
ن�سب التوزيع الق�صوى .ك أ�ن ُي�ستعمل مث ًال املئيني الت�سعني (العا�رش) للداللة على
عتبة التوزيعات الق�صوى العليا (ال�سفلى).
Permafrost

pH

درجة احلمو�ضة هي قيا�س ال أ�بعاد له حلمو�ضة املاء ( أ�و أ�ي حملول) بح�سب تركيز
أ�يونات الهيدروحني فيه (  .)Hوتقا�س درجة احلمو�ضة على مقيا�س لوغارمتي
حيث ت�ساوي درجة احلمو�ضة .pH = –log (H )i :وبالتايل ف�إن أ�ي انخفا�ض يف
درجة احلمو�ضة مبقدار وحدة واحدة يوازي زيادة قدرها ع�رشة أ��ضعاف يف تركيز
أ�يونات الهيدروجني ،أ�و احلمو�ضة.
+

+

املياه القابلة للتهطال �إجمايل كمية بخار املاء يف الغالف اجلوي املوجودة يف عامود
�شاقويل يف وحدة مناطقية �شاملة .ودرجت العادة على قيا�سها ا�ستناد ًا �إىل ارتفاع
املياه يف �إناء من الوحدة ال�شاملة ذاتها.
Precursors

ال�سالئف مركبات حيوية غري غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية ،ولكنها ت�ؤثر
على تركيزات غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية عن طريق الدور الذي ت�ضطلع به يف
العمليات الفيزيائية أ�و الكيميائية التي تنظم معدالت �إنتاجها أ�و تدمريها.
�إمكانية التنب� ؤ مدى �إمكانية التكهن بحاالت نظام ما يف امل�ستقبل ،بناء على معرفة
حاالته الراهنة واملا�ضية.
ونظر ًا �إىل عدم دقة املعارف املتوفرة عموم ًا عن حاالت النظام املناخي ال�سابقة
واحلالية ،ونظر ًا �إىل عدم دقة النماذج التي ت�ستعمل تلك املعارف للتنب�ؤ باملناخ،
ومبا أ�ن النظام املناخي لطاملا متيز بطبيعته بالالخطية واالختالل الكلي ،ف�إن
�إمكانية التنب� ؤ باملناخ لطاملا كانت حمدودة أ�ي�ض ًا .وحتى بوجود مناذج ور�صدات
ع�شوائية الدقة ،فقد تظل هناك حدود إلمكانية التنب� ؤ بنظام الخطي كهذا (اجلمعية
أالمريكية أ
للر�صاد اجلوية.)2000 ،

10

Photosynthesis

التمثيل ال�ضوئي العملية التي متت�ص النباتات من خاللها ثاين أ�ك�سيد الكربون
من الهواء ( أ�و البيكربونات يف املاء) لتكوين الكربوهيدرات و�إطالق أالك�سجني
مع هذه العملية .وهناك عدة طرق للتمثيل ال�ضوئي م�صحوبة با�ستجابات متفاوتة
لرتكيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .انظر أ�ي�ض ًا التخ�صيب بثاين
أ�ك�سيد الكربون ونباتات  C3ونباتات .C4
Plankton

العوالق أ�ج�سام جمهرية تعي�ش يف الطبقات العليا من النظم املائية .وهناك فارق
بني العوالق النباتية املعتمدة على التمثيل ال�ضوئي للتزود بالطاقة وبني العوالق
احليوانية التي تتغذى بالعوالق النباتية.
Pleistocene

البلي�ستو�سني احلقبة أالبكر من حقبتني رباعيتني متتد من نهاية احلقبة
البليو�سينية ،أ�ي من قرابة  1.8مليون �سنة و�إىل بداية احلقبة الهولو�سينية (الع�رص
احلديث) أ�ي منذ  11.6أ�لف عام.
Pollen analysis

حتليل غبار الطلع تقنية حتديد التاريخ الن�سبي و�إعادة تعمري البيئة يف آ�ن،
تقوم على حتديد وتعداد أ�نواع غبار الطلع املحفوظة يف ا ُ
خلث وتر�سبات البحريات
والروا�سب أالخرى .انظر البيانات غري املبا�رشة.
االرتداد بعد اجلليدي احلركة الر أ��سية أللر�ض وقاع البحر يف أ�عقاب تناق�ص حمل
أ�ية كتلة جليدية ،واملثال عليه بلوغ االرتداد بعد الع�رص اجلليدي حده أالق�صى (منذ
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Precipitable water

Predictability

الرتبة ال�صقيعية أ�ر�ض (تربة أ�و �صخر مع ما ي�ضم من جليد ومواد ع�ضوية) تظل
درجة حرارتها أ�قل من درجة ال�صفر املئوية (�سل�سيو�س) ل�سنتني متتاليتني على
أالقل (فان �إيفردجنني.)1998 ،

Post-glacial rebound

 21أ�لف عام) .واالرتداد حركة أ�ر�ضية متوازنة الت�ضاغط.

Pre-industrial

الع�صر ما قبل ال�صناعي انظر الثورة ال�صناعية.
)Probability Density Function (PDF

دالة توزيع االحتماالت دالة توزيع االحتماالت هي الدالة التي ت�شري �إىل الفر�ص
الن�سبية لظهور نواجت خمتلفة ملتغري من املتغريات .وتندمج الدالة يف وحدة واحدة
على نطاق املجال التي ُحددت من أ�جله ،وتتميز بخا�صية ت�ساوي التكامل يف جمال
فرعي ما ي�ساوي احتمال ظهور نتيجة املتغري داخل املجال الفرعي ذاته .واملثال على
ذلك أ�نه ميكن التو�صل �إىل احتمال �شذوذ درجات احلرارة املحدد ب�شكل ما ،تزيد عن
ال�صفر ،بوا�سطة دالة توزيع االحتماالت ،وذلك بتكامل هذه الدالة يف كافة ظواهر
ال�شذوذ مع درجات احلرارة التي تزيد عن ال�صفر .ويتم تعريف داالت توزيع
االحتماالت التي ت�صف متغريين أ�و أ�كرث ب�شكل متزامن بالطريقة ذاتها.
Projection

ا إل�سقاط هو �إمكانية التطور امل�ستقبلي لكمية أ�و جمموعة من الكميات يتم ح�سابها
يف كثري من أالحيان مب�ساعدة أ�حد النماذج .ويتم التمييز بني ا إل�سقاطات والتنب�ؤات
للت�شديد على أ�ن ا إل�سقاطات تنطوي على افرتا�ضات تتعلق مث ًال بالتطورات
االجتماعية – االقت�صادية والتكنووجية امل�ستقبلية التي قد تتحقق أ�و ال تتحقق،
ومن ثم تكون خا�ضعة لقدر كبري من عدم اليقني .انظر أ�ي�ض ًا ا إل�سقاطات املناخية
والتنب�ؤ ات املناخية.
Proxy

بيانات غري مبا�شرة امل�ؤ�رش املناخي غري املبا�رش هو �سجل حملي يتم تف�سريه
با�ستخدام املبادئ الفيزيائية والفيزيائية البيولوجية لتمثيل جمموعة من التغريات
املرتبطة باملناخ يف املا�ضي .و ُي�شار �إىل البيانات املرتبطة باملناخ امل�ستمدة بهذه
الطريقة ب أ�نها بيانات غري مبا�رشة .ومن أ�مثلة البيانات غري املبا�رشة �سجالت حتليل
غبار الطلع وحلقات جذوع أال�شجار وال�سمات املميزة لل�شعاب املرجانية وخمتلف
البيانات امل�ستقاة من عينات من جوف اجلليد.
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Quaternary

احلقبة الرابعة حقبة جيولوجية تتبع احلقبة الثالثة (� 65إىل  1.8مليون �سنة)
ح�سب التعريف الراهن (الذي يعاد النظر فيه حالي ًا) متتد احلقبة الرابعة من 1.8
مليون �سنة وحتى وقتنا الراهن ،وتت أ�لف من حقبتني :احلقبة البل�ستونية واحلقبة
الهولو�سينية.
Radiative forcing

الت أ�ثري ا إل�شعاعي الت أ�ثري ا إل�شعاعي هو التغيري الطارئ على ا إل�شعاع الر أ��سي ،أ�ي
النازل ناق�ص ال�صاعد (ويقا�س بالواط يف املرت املربع الواحد) يف الرتوبوبوز نتيجة
لتغري داخلي أ�و تغيري يف الت أ�ثري اخلارجي للنظام املناخي ،كحدوث تغري يف تركيز
ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و يف �إجمايل ا إل�شعاع ال�شم�سي على �سبيل املثال .ويح�سب
الت أ�ثري ا إل�شعاعي عادة مع تثبيت جميع خ�صائ�ص الرتوبو�سفري عند قيمها غري
امل�ضطربة ،وبعد مراعاة درجات حرارة ال�سرتاتو�سفري� ،إذا ا�ضطربت ،وال�سماح
لها أ�ن تتكيف مع التوازن ا إل�شعاعي – الديناميكي .و�إذا مل يح�صل أ�ي تغري يف
درجات حرارة ال�سرتاتو�سفري ،ي�سمى ا إل�شعاع فوري ًا .أ
ولهداف التقرير احلايل،
يعرف الت أ�ثري ا إل�شعاعي با إل�ضافة �إىل ما �سبق ،على أ�نه التغري املرتبط ب�سنة ،1750
ويدل على قيمة متو�سطه ال�سنوي العاملي ما مل يذكر خالف ذلك .ويجب عدم اخللط
بني الت أ�ثري ا إل�شعاعي و أت�ثري ال�سحب ا إل�شعاعي ،حيث �إنه م�صطلح مماثل لو�صف
قيا�س ال عالقة له أ
بالمر ي�ستعمل ملعرفة ت أ�ثري ال�سحب على كثافة ا إل�شعاع ال�ساقط
يف أ�على الغالف اجلوي.
Radiative forcing scenario

�سيناريو الت أ�ثري ا إل�شعاعي عر�ض معقول للتطور الذي �سيطال يف امل�ستقبل أ
الت�ثري
ا إل�شعاعي املقرتن ،على �سبيل املثال ،بالتغريات يف تركيب الغالف اجلوي أ�و التغري
يف ا�ستخدام أالرا�ضي ،أ�و املقرتن بالعوامل اخلارجية ،مثل التغريات يف الن�شاط
ال�شم�سي .وميكن ا�ستخدام �سيناريوهات أ
الت�ثري ا إل�شعاعي كمدخالت يف النماذج
املناخية املب�سطة بغية ح�ساب ا إل�سقاطات املناخية.
Rapid climate change

التغري املناخي ال�سريع انظر التغري املناخي املفاجئ.
Reanalysis

�إعادة التحليل عمليات �إعادة التحليل هي حتاليل للغالف اجلوي واملحيطات من
حيث درجات احلرارة والرياح والتيارات وغريها من الكميات اجلوية واملحيطية
نتجت عن معاجلة بيانات جوية وحميطية �سابقة ،با�ستخدام أ�حدث مناذج التنب�ؤات
اجلوية وتقنيات التمثل التقليدية .وي�ساعد ا�ستخدام طرق متثل ثابتة جلمع البيانات
على جتنب الت أ�ثريات الناجتة عن تغري النظام التحليلي التي تظهر يف التحاليل
الت�شغيلية .ولكن رغم حت�سني اال�ستمرارية ،مازالت عمليات �إعادة التحاليل العاملية
تعاين من تغري التغطية ومن انحرافات يف نظم الر�صد.
Reconstruction

�إعادة البناء ا�سعمال امل�ؤ�رشات املناخية للم�ساعدة على حتديد النظم املناخية
(املا�ضية عموم ًا).
Reforestation

�إعادة التحريج زراعة غابات على أ�را�ض كانت حتتوي من قبل على غابات ولكنها
حتولت �إىل ا�ستخدامات أ�خرى .وللمزيد من املعلومات عن م�صطلح «الغابة» وما
يت�صل بها من م�صطلحات ،مثل احلراجة و�إعادة التحريج و�إزالة الغابات ،ميكن
الرجوع �إىل التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ب�ش أ�ن
ا�ستخدام أالرا�ضي وتغري ا�ستخدام أالرا�ضي واحلراجة (الهيئة احلكومية الدولية

املعنية بتغري املناخ .)2000 ،انظر أ�ي�ض ًا التقرير اخلا�ص بالتحديدات واخليارات
املنهجية ب�ش أ�ن خمزون االنبعاثات الناجتة عن تدهور الغابات و�إزالة أ�نواع أ�خرى
من الغطاء النباتي نتيجة الن�شاط الب�رشي املبا�رش (الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ.)2003 ،
Regime

النظام النمطي ي�شكل النظام النمطي أ�برز حاالت النظام املناخي وغالب ًا ما ميثل
مرحلة واحدة من أالمناط أ�و من أ�مناط تقلبية املناخ.

Region

ا إلقليم أ�را�ض تتميز بعنا�رص جغرافية ومناخية حمددة .ويتعر�ض مناخ أ�ي �إقليم
للت أ�ثريات املحلية وا إلقليمية مثل التوبوغرافيا ،وخ�صائ�ص ا�ستخدام أالرا�ضي
والبحريات �إلخ ،ف�ض ًال عن الت أ�ثريات البعيدة من أ�قاليم أ�خرى .انظر االرتباط عن
بعد.
Relative sea level

م�ستوى �سطح البحر الن�سبي م�ستوى �سطح البحر الذي يتم قيا�سه مبقيا�س املد
واجلزر بالن�سبة أللر�ض التي يقع عليها .انظر أ�ي�ض ًا متو�سط م�ستوى �سطح البحر.

أ�ما متو�سط م�ستوى �سطح البحر فيعرف عادة على أ�نه متو�سط م�ستوى �سطح
البحر الن�سبي على مدى فرتة زمنية معينة ،مثل �شهر أ�و �سنة ،و أ�ي فرتة طويلة مبا
فيه الكفاية تكفي لقيا�س متو�سط الظواهر العابرة مثل أالمواج واملد واجلزر .انظر
تغري م�ستوى �سطح البحر.
Reservoir

امل�ستودع (اخلزان) أ�حد مكونات النظام املناخي ،غري الغالف اجلوي ،التي
تت�سم بقدرتها على تخزين مادة مثرية للقلق أ�و جتميعها أ�و �إطالقها ،مثل الكربون
أ�و أ�حد غازات الدفيئة أ�و أ�حد ال�سالئف .وتعترب املحيطات والرتبة والغابات أ�مثلة
خلزانات الكربون .و أ�ما امل�ستجمع ( )Poolفهو م�صطلح مرادف (وجتدر املالحظة
أ�ن تعريف امل�ستجمع ي�شمل الغالف اجلوي يف كثري من أالحيان) .ويطلق على الكمية
املطلقة املحتجزة يف اخلزان ،خالل فرتة زمنية حمددة ،ا�سم املخزون.
Respiration

التنف�س العملية التي حتول عن طريقها الكائنات احلية املواد الع�ضوية �إىل ثاين
أ�ك�سيد الكربون ،حيث تطلق الطاقة وت�ستهلك أالوك�سجني اجلزيئي.
Response time

فرتة اال�ستجابة فرتة اال�ستجابة أ�و مدة التكيف هي الوقت الذي يحتاجه النظام
املناخي أ�و مكوناته إلعادة التوازن مع حالة جديدة بعد حدوث ت أ�ثري ناجم عن
تفاعالت متبادلة (تغذية مرتدة) خارجية وداخلية .وتختلف مدة اال�ستجابة كثري ًا
بالن�سبة ملختلف مكونات النظام املناخي .فمدة اال�ستجابة يف الرتوبو�سفري ق�صرية
ن�سبي ًا� ،إذ ترتاوح بني أ�يام و أ��سابيع ،بينما يتوازن ال�سرتاتو�سفري يف نطاق زمني يبلغ
عادة ب�ضعة أ��شهر .ونظر ًا ملا تت�سم به املحيطات من قدرة حرارية كبرية ،ف�إن لها
زمن ا�ستجابة أ�طول كثري ًا متتد عادة من عقود �إىل قرون أ�و آ�الف أالعوام أ�حيان ًا.
ولذلك ف�إن زمن اال�ستجابة يف نظام ال�سطح – الرتوبو�سفري ال�شديد التقارن تكون
بطيئة باملقارنة مع زمن ا�ستجابة ال�سرتاتو�سفري ،وهي تتحدد أ��سا�س ًا عن طريق
املحيطات .وقد ي�ستجيب الغالف احليوي �رسيع ًا (حلاالت اجلفاف على �سبيل
املثال) ولكن ببطء �شديد أ�ي�ض ًا للتغريات املفرو�ضة .انظر م�صطلح العمر (طول
البقاء) للعثور على تعريف خمتلف ملدة اال�ستجابة املت�صل مبعدل العمليات التي
ت�ؤثر على تركيز الغازات النزرة.
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Return period

فرتة االرتداد متو�سط الفرتة الزمنية الفا�صلة بني حدوث ظاهرة حمددة ما مرات
أ�خرى (اجلمعية أالمريكية أللر�صاد اجلوية.)2000 ،
Return value

مدلول االرتداد املدلول أالق�صى ( أ�و أالدنى ،على نحو متبادل) ملتغري ما والذي
يظهر و�سطي ًا خالل فرتة زمنية حمددة (خالل � 10سنوات مث ًال).
Scenario

ال�سيناريو و�صف معقول ،ومب�سط يف كثري من أالحيان ،للطريقة التي قد يتطور بها
امل�ستقبل ،ا�ستناد ًا �إىل جمموعة افرتا�ضات متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا ب�ش أ�ن القوى
املحركة والعالقات الرئي�سية .وقد ت�ستمد ال�سيناريوهات من ا إل�سقاطات ،ولكنها
غالب ًا ما ت�ستتند �إىل معلومات �إ�ضافية من م�صادر أ�خرى وتقرتن أ�حيان ًا بو�صف
�رسدي .انظر أ�ي�ض ًا �سيناريوهات التقرير اخلا�ص  SRESو�سيناريو املناخ
و�سيناريو االنبعاثات.
Sea ice

اجلليد البحري أ�ي �شكل من أ��شكال اجلليد املوجود يف البحار ،والنا�شئ عن جتمد
مياه البحر .وهو �إما قطع جليدية متقطعة (اجلليد الطايف) حتركه الرياح والتيارات
على �سطوح املحيطات �إىل (كتل جليدية طافية) ،أ�و �صفيحة جليدية غري متحركة
ملت�صقة بال�شاطئ (اجلليد املال�صق للياب�سة) .وي�سمى اجلليد البحري الذي مل
يتجاوز عمره ال�سنة الواحدة بجليد ال�سنة أالوىل .أ�ما اجلليد املتعدد ال�سنوات
فهو اجلليد البحري الذي ظل موجود ًا لفرتة مو�سم الذوبان ال�صيفي مرة واحدة
على أالقل.
Sea level change

تغري م�ستوى �سطح البحر ميكن أ�ن يتغري م�ستوى �سطح البحر على النطاقني
العاملي واملحلي نتيجة )1( :حدوث تغريات يف �شكل أ�حوا�ض املحيطات)2( ،
وتغريات يف �إجمايل الكتلة املائية ( )3وتغريات يف كثافة املياه .وت�سمى التغريات يف
م�ستوى �سطح البحر الناجتة عن تغري يف كثافة املياه ب أ�ثر التوزع الفراغي (.)steric
أ�ما التغريات يف الكثافة الناجتة فقط عن تغري يف أ�ثر التوزع الفراغي لدرجات
احلرارة فتدعى ( ،)thermostericبينما ت�سمى التغريات يف الكثافة الناجتة عن
تغري يف امللوحة ( .)halostericانظر أ�ي�ض ًا امل�ستوى الن�سبي ل�سطح البحر ،والتمدد
احلراري.
)Sea level equivalent (SLE

تكاف� ؤ م�ستوى �سطح البحر تغري يف املن�سوب ا إلجمايل ل�سطح البحر يحدث عند
�إ�ضافة كمية ما من املاء أ�و اجلليد �إىل املحيطات أ�و �إزالتها.
Seasonally frozen ground

أ
الر�ض املو�سمية التجمد انظر أالر�ض املتجمدة.

Sea surface temperature

درجة حرارة �سطح البحر ُيعنى بدرجة حرارة �سطح البحر جمموع درجات
حرارة ال�سوائل حتت �سطح البحر مبا�رشة أ�ي يف أالمتار القليلة العليا من املحيط،
وتقا�س بوا�سطة ال�سفن واملحطات الطافية الغاط�سة واملحطات العائمة املن�ساقة.
ومت اعتبار ًا من أالربعينات من القرن املا�ضي التحول من القيا�س بوا�سطة ال�سفن،
با�ستعمال الدلو� ،إىل جمع عينات من املاء الذي ت�سحبه املحركات .أ�ما القيا�س
بوا�سطة ال�ساتل لتحديد حرارة الغ�شاء ال�سطحي (الطبقة العليا ،و�سمكها جزئ
من املليمرت) كما ت�ستخدم لهذا الغر�ض أال�شعة دون احلمراء أ�و ال�سنتيمرت أالعلى
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أ�و املوجات املتناهية ال�صغر ولكن البد من تعديلها كي تتوافق مع درجات حرارة
ال�سوائل.
Sensible heat flux

تدفق احلرارة املح�سو�س تدفق احلرارة من �سطح أ
الر�ض �إىل الغالف اجلوي

الذي ال يرتبط بالتغريات املائية املرحلية ،وهو أ�حد مكونات ميزانية الطاقة
ال�سطحية.
Sequestration

احلجز انظر االمت�صا�ص.
Significant wave height

ارتفاع أ
المواج الكبري مت�سوط االرتفاع أالق�صى ألعلى ثلث من علو أالمواج
أ
(البحر والمواج العالية) الذي ي�سود خالل فرتة زمنية حمددة.
Sink

بالوعة ،م�صرف عملية أ�و ن�شاط أ�و آ�لية تزيل أ�حد غازات الدفيئة أ�و أالهباء
اجلوية أ�و أ�حد �سالئف غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية من الغالف اجلوي.
Slab-ocean model

منوذج ال�سطوح  -املحيطات عر�ض مب�سط للمحيط يف منوذج مناخي ما على أ�نه
طبقة �ساكنة من املاء يرتاوح عمقها بني � 50إىل  100م .وال ميكن ا�ستعمال النماذج
املناخية ملحيط م�سطح �إال لتقدير ا�ستجابة توازن املناخ لت أ�ثري معني ،ولي�س لتطور
املناخ العابر .انظر جتربة التوازن واملناخ العابر.
Snow line

خط ثلجي احلد أالدنى للغطاء الثلجي الدائم وهو احلد الذي ال يرتاكم دونه
الثلج.
Soil moisture

رطوبة الرتبة املاء املخزن يف الرتبة أ�و على �سطح أالر�ض ،واملتاح للتبخر.
Soil temperature

حرارة الرتبة انظر حرارة أالر�ض.
Solar activity

الن�شاط ال�شم�سي تتبدى على ال�شم�س فرتات من ت أ�جج الن�شاط املالحظ يف عدد من
البقع ال�شم�سية ،وذلك با إل�ضافة �إىل ناجت ا إل�شعاع ال�شم�سي والن�شاط املغناطي�سي
وابتعاث جزيئات عالية الطاقة .وحتدث هذه التغريات على مدى نطاقات زمنية
ترتاوح بني ماليني ال�سنوات والدقائق .انظر أ�ي�ض ًا الدورة ال�شم�سية.
Solar (‘11 year’) cycle

دورة أ
الحد ع�شر عاماً ال�شم�سية تعديل �شبه منتظم للن�شاط ال�شم�سي مع تفاوت
يف مت�سع الذبذبة وخالل فرتة ترتاوح بني  9و 13عاماً.
Solar radiation

ا إل�شعاع ال�شم�سي �إ�شعاع �إلكرتومغناطي�سي يبعثه كوكب ال�شم�س .وي�شار �إليه
أ�ي�ض ًا با�سم ا إل�شعاع باملوجات الق�صرية .ول إل�شعاع ال�شم�سي نطاق مميز من
أ�طوال موجية (طيف) حتددها درجة حرارة ال�شم�س وت�صل �إىل ذروتها عند أالطوال
املوجية الوا�ضحة .انظر أ�ي�ض ًا ا إل�شعاع احلراري دون أالحمر ،و�إ�شعاع ال�شم�س.

املرفق أ
الول

Soot

جزيئات ال�سناج جزيئات تتكون أ�ثناء �إطفاء الغازات عند احلافة اخلارجية للهب
أالبخرة الع�ضوية ،وتت أ�لف يف املقام أالول من الكربون ومقادير أ�قل من أالك�سجني
والهيدروجني املوجودين كمجموعات كربوك�سيلية وفينولية وتتخذ هيك ًال غرافيتي
غري مكتمل .انظر أ�ي�ض ًا الكربون أال�سود والفحم النباتي (ت�شارل�سون وهينتزنربغ،
� ،1995ص .)406

Source

امل�صدر أ�ي عملية أ�و ن�شاط أ�و آ�لية تطلق أ�حد غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية يف
الغالف اجلوي أ�و أ�حد �سالئف غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية.
)Southern Annular Mode (SAM

النمط احللقي اجلنوبي تقلبات ي�شبه منطها النمط احللقي ال�شمايل ولكنها
حت�صل يف الن�صف اجلنوبي من الكرة أالر�ضية .انظر م�ؤ�رش النمط احللقي
اجلنوبي ،ا إلطار .4-3
Southern Oscillation

التذبذب اجلنوبي انظر أ�ي�ض ًا النينيو /التذبذب اجلنوبي.
Spatial and temporal scales

النطاقات املكانية والزمنية قد يتفاوت املناخ على نطاق وا�سع من النطاقات
املكانية والزمنية .وقد ترتاوح النطاقات املكانية بني حملية ( أ�قل من 100 000
كيلومرت مربع) و�إقليمية (� 100 000إىل  10مليون كيلو مرت مربع) وقارية (من
� 10إىل  100مليون كيلو مرت مربع) .وقد ترتاوح النطاقات الزمنية بني مو�سمية
وجيولوجية (مئات املاليني من أالعوام).
SRES scenarios

�سيناريوهات التقرير اخلا�ص �سيناريوهات التقرير اخلا�ص هي �سيناريوهات
االنبعاثات التي و�ضعها ناكي�سينوفيت�ش و�سوارت ( )2000وت�ستخدم ،من بني
لل�سقاطات املناخية املعرو�ضة يف الف�صل 10
�سيناريوهات أ�خرى ،ك أ��سا�س إ

من التقرير احلايل .وت�ساعد امل�صطلحات التالية على فهم أ�ف�ضل لهيكلية جمموعة
�سيناريوهات التقرير اخلا�ص وكيفية ا�ستخدامها.
Scenario family

أ��سرة ال�سيناريوهات ال�سيناريوهات التي لها خط أ�حداث مت�شابه من التغري
الدميغرايف واالجتماعي واالقت�صادي والتكنولوجي .وت�ضم أ�ربع أ��رس من
ال�سيناريوهات من بني جمموعة �سيناريوهات التقرير اخلا�ص :أ�لف  ،1و أ�لف
 ،2وباء  ،1وباء .2
Illustrative Scenario

ال�سيناريو التو�ضيحي �سيناريو يو�ضح كل واحد من فئات ال�سيناريوهات
ال�ستة الواردة يف امللخ�ص ل�صانعي ال�سيا�سات الذي و�ضعه ناكي�سينوفيت�ش
و�سوارت ( .)2000وت�شمل هذه الفئات أ�ربعة �سيناريوهات متثيلية لفئة
ال�سيناريوهات املتوازنة والفئات أ�لف  1باء ،و أ�لف  ،2وباء  ،1وباء ،2
و�سيناريوهني �إ�ضافيني لفئة �سيناريوهات الوقود أ
الحفوري املركز A1FI
وفئة �سيناريوهات الوقود غري أالحفوري  .A1Tوجميع فئات ال�سيناريوهات
�سليمة و�صحيحة بنف�س الدرجة.
Marker Scenario

ال�سيناريو الدليلي �سيناريو مت ن�رشه أ��ص ًال يف �شكل م�رشوع �سيناريو على

موقع التقرير اخلا�ص ا إللكرتوين املتعلق ب�سيناريوهات االنبعاثات وذلك ليمثل
أ��رسة معينة من ال�سيناريوهات .وا�ستند اختيار ال�سيناريوهات الدليلية �إىل
أ�ف�ضل القيا�سات الكمية أالولية التي تعرب عن خط أالحداث و�سمات النماذج
املحددة .وال تعد ال�سيناريوهات الدليلية أ�رجح من ال�سيناريوهات أالخرى،
ولكن فريق كتابة التقرير اخلا�ص يعتربها مو�ضحة خلط معني من أالحداث.
وقد أ�ورد ناكي�سينوفيت�ش و�سوارت ( )2000ال�سيناريوهات الدليلية ب�شكلها
املنفح .وخ�ضعت هذه ال�سيناريوهات للتدقيق من جانب فريق الكتابة ومن خالل
العملية املفتوحة املتعلقة بالتقرير اخلا�ص .ومت أ�ي�ض ًا اختيار ال�سيناريوهات
لتو�ضيح الفئتني أالخرتني من ال�سيناريوهات.
Storyline

خط أ
الحداث و�صف �رسدي ألي �سيناريو ( أ�و أ��رسة من ال�سيناريوهات)
يربز ال�سمات أال�سا�سية لل�سيناريو والعالقات بني القوى املحركة الرئي�سية
وديناميكية تطورها.
Steric

التج�سم انظر تغري م�ستوى �سطح البحر.
ّ
Stock

املخزون انظر خزان أ�و امل�ستودع.
Storm surge

عرام العوا�صف الزيادة امل�ؤقتة يف ارتفاع البحر يف مكان معني من جراء أالحوال
اجلوية املتطرفة (انخفا�ض ال�ضغط اجلوي و /أ�و الرياح العنيفة) .ويعرف عرام
العوا�صف ب أ�نه القدر الزائد فوق امل�ستوى املتوقع من تغري املد واجلزر وحده يف
ذلك الوقت ويف ذلك املكان.
Storm tracks

م�سارات العوا�صف
م�صطلح ا�ستعمل يف أال�صل ل إل�شارة فقط �إىل م�سارات نظم الطق�س ا إلع�صاري
الفردية ،ولكنه ي�شري اليوم �إىل املناطق التي حتدث فيها امل�سارات الرئي�سية
لال�ضطرابات فوق املدارية ،بو�صفها �سل�سلة من أ�نظمة �ضغط متدنية (�إع�صارية)
وعالية (�إع�صارية م�ضادة).
Stratosphere

ال�سرتاتو�سفري منطقة الغالف اجلوي الكثرية الطبقات ،الواقعة فوق الرتوبو�سفري،
ويرتاوح ارتفاعها بني نحو  10كيلومرتات (ترتاوح بني  9كيلومرتات يف مناطق
خطوط العر�ض العليا و 16كلم يف املنطقة املدارية) كحد متو�سط و�إىل قرابة  50كم.
Subduction

ال�صحيفة الطامرة عملية تتم يف املحيطات تدخل فيها املياه ال�سطحية �إىل قاع املحيط
عرب الطبقة املختلطة ،وذلك بوا�سطة ال�ضخ ا إلكماين ،وحركة الهواء ال�سطحية
أالفقية التي تظهر عندما ت�صل املياه ال�سطحية �إىل منطقة تقل كثافة الطبقة ال�سطحية
املحلية فيها عن كثافتها فت�ضطر �إىل أ�ن تنزلق نزو ًال ،حتت الطبقة ال�سطحية ،من
دون أ�ن يطر أ� أ�ي تغيري على كثافتها عموم ًا.
Sunspots

البقع ال�شم�سية م�ساحات داكنة �صغرية تظهر على ال�شم�س .ويزداد عدد البقع
ال�شم�سية خالل فرتات الن�شاط ال�شم�سي املرتفع ويتفاوت ب�صفة خا�صة بتفاوت
الدورة ال�شم�سية.
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املرفق أ
الول

Surface layer

الطبقة ال�سطحية انظر طبقة الغالف اجلوي احلدودية.
Surface temperature

درجة احلرارة ال�سطحية انظر درجة احلرارة ال�سطحية العاملية ،ودرجة
حرارة أالر�ض ،ودرجة حرارة �سطح أالر�ض واجلو ،ودرجة حرارة �سطح البحر.
Teleconnection

االرتباط عن بعد هو الرابط بني التقلبات بني التقلبات املناخية من مناطق يف العامل
�شديدة التباعد .وتعترب االرتباطات عن بعد ،مبعناها الفيزيائي ،تداعيات حلركة
موجبة وا�سعة النطاق تنقل الطاقة من أالقاليم امل�صدر وعرب امل�سارات املعتادة يف
الغالف اجلوي.
Thermal expansion

التمدد احلراري فيما يتعلق مب�ستوى �سطح البحر ،ي�شري ذلك �إىل الزيادة يف احلجم
(واالنخفا�ض يف الكثافة) التي تنجم عن احرتار املياه .ويف�ضي احرتار املحيطات
�إىل متدد حجمها ومن ثم �إىل زيادة م�ستوى �سطح البحر .انظر أ�ي�ض ًا تغري م�ستوى
�سطح البحر.
Thermal infrared radiation

ا إل�شعاع احلراري دون أ
الحمر �إ�شعاع يطلقه �سطح أ
الر�ض والغالف اجلوي

وال�سحب .ويعرف أ�ي�ض ًا با إل�شعاع أالر�ضي أ�و ا إل�شعاع الطويل املوجات ويختلف
عن ا إل�شعاع القريب من ا إل�شعاع دون أالحمر الذي ي�شكل جزء ًا من الطيف
ال�شم�سي .ول إل�شعاع دون أالحمر مدى من أالطوال املوجية (طيف) متميز يفوق
طول موجات اللون أالحمر يف اجلزء املرئي من الطيف .وطيف ا إل�شعاع دون أالحمر
خمتلف عملي ًا عن طيف ا إل�شعاع ال�شم�سي أ�و طيف ا إل�شعاع ق�صري املوجات ب�سبب
االختالف يف درجات احلرارة بني ال�شم�س ونظام أالر�ض – الغالف اجلوي.
Thermocline

الثريموكالين طبقة تد ّرج االنحدار العامودي أالق�صى لدرجات احلرارة يف
املحيطات ،وتقع بني �سطح املحيط و أ�عمق أ�غواره .ويف املناطق �شبه اال�ستوائية
تكون املياه م�صدرها عادة املياه ال�سطحية يف منطقة خطوط العر�ض أالعلى التي
توجهت نحو خط اال�ستواء بعد عملية الطمر .ولكنها تنعدم أ�حيان ًا يف منطقة خطوط
العر�ض العالية ،فيحل حملها الهالو�سني ،وهي طبقة أ�ق�صى متدرج عامودي
لدرجات امللوحة.
)Thermohaline circulation (THC

الدوران املدفوع بقوة التباين احلراري وامللحي دوران وا�سع النطاق يف
املحيطات يحول الطبقة العليا املتدنية الكثافة من مياه املحيطات �إىل طبقة متو�سطة
الكثافة أ�و �إىل مياه أالعماق ثم يعيدها �إىل ال�سطح من جديد .وهذا الدوران ال متماثل،
ويتحول نحو مياه عالية الكثافة يف أالقاليم املحدودة الواقعة يف مناطق خطوط العر�ض
العالية وت�شمل العودة نحو ال�سطح ارتفاع املياه العميقة ببطء نحو ال�سطح وعمليات
بانت�شار نحو أ�قاليم جغرافية أ�و�سع بكثري .ويولد الدوران نتيجة الكثافات العالية
على أ�و قرب ال�سطح �إثر درجات حرارة متدنية و /أ�و درجات ملوحة عالية ،ولكن
رغم ما تثريه ت�سميته ال�شائعة من تداعيات ،تدفع الدوران أ�ي�ض ًا ت أ�ثريات آ�لية
مثل الرياح واملد واجلزر .وغالب ًا ما ت�ستعمل الت�سمية كمرادف لدوران االنقالب
اجلنوبي.
Thermokarst

الكار�ست احلراري عملية ت�ؤدي �إىل تكوين أ�هم أ��شكال الياب�سة نتيجة ذوبان
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الرتبة ال�صقيعية الغنية باجلليد أ�و كتلة اجلليد أالر�ضي الكبرية (فان �إيفردينجن،
.)1998
Thermosteric

التج�سيم احلراري انظر تغري م�ستوى �سطح البحر.
Tide guage

مقيا�س املد واجلزر جهاز يو�ضع يف موقع �ساحلي (ويف بع�ض املواقع البحرية
العميقة) ويقي�س با�ستمرار م�ستوى �سطح البحر بالن�سبة للياب�سة املجاورة .وبذا
يبني ت�سجيل املتو�سط الزمني مل�ستوى �سطح البحر التغريات املر�صودة املتناهية
البطء يف م�ستوى �سطح البحر الن�سبي.
Total solar irradiance

�إجمايل ا إل�شعاع ال�شم�سي كمية ا إل�شعاع ال�شم�سي الوا�صلة خارج الغالف اجلوي

أللر�ض �إىل أ�ي �سطح عادي بالن�سبة ل إل�شعاع العار�ض على متو�سط امل�سافة بني
أالر�ض وال�شم�س.
ال ميكن أ�خذ قيا�سات ي ّعول عليها ل إل�شعاع ال�شم�سي �إال يف الف�ضاء وبالتايل
فال�سجالت الدقيقة املتوفرة ال تعود �إىل �سنة  .1978أ�ما القيمة املقبولة عموم ًا فتبلغ
 1.368واط يف املرت املربع الواحد بدقة قدرها  %0.2تقريب ًا .ومن ال�شائع وجود
تقلبات تبلغ ب�ضعة أ�ع�شار يف املائة ويعود �سببها يف الغالب �إىل مرور بقع �شم�سية عرب
القر�ص ال�شم�سي .ويبلغ تقلب الدورة ال�شم�سية إلجمايل ا إل�شعاع ال�شم�سي %0.1
(اجلمعية أالمريكية أللر�صاد اجلوية .)2000 ،انظر أ�ي�ض ًا ت�شمي�س.
Transient climate response

ا�ستجابة مناخية عابرة انظر ح�سا�سية املناخ.
Tree rings

حلقات ال�شجر حلقات مرتاكزة (متحدة املركز) من اخل�شب الثانوي تظهر يف
أ�ي مقطع عر�ضي من جذوع أال�شجار املتخ�شبة .وميكن تقدير عمر ال�شجرة من
خالل قيا�س االختالف بني اخل�شب احلديث الكثيف ذي اخلاليا اجلذعية ال�صغرية
الذي ت�شكل منذ ف�صل واحد واخل�شب أالويل الوا�سع اخلاليا اجلذعية الذي ت�شكل
يف الربيع التايل ،وميكن ربط عر�ض احللقات أ�و كثافتها ببارامرتات املناخ مثل
احلرارة والتهطال .انظر املعايري غري املبا�رشة.
Trend

التوجه تعنى كلمة توجه يف هذا التقرير أ�ي تغري أ�حادي الوترية يف قيمة متغرية
ّ
ما.
Tropopause

تروبوبوز احلد الفا�صل بني الرتوبو�سفري وال�سرتاتو�سفري.
Troposphere

تروبو�سفري اجلزء ال�سفلي من الغالف اجلوي املمتد من �سطح أالر�ض �إىل ارتفاع
قدره نحو  10كم من منطقة خطوط العر�ض الو�سطى (ويرتاوح يف املتو�سط بني نحو
 9كم يف املنطقة القطبية و 16كم يف املنطقة املدارية) حيث تظهر ال�سحب وظواهر
الطق�س .وتنخف�ض درجات احلرارة يف الرتوبو�سفري ب�صفة عامة مع االرتفاع.
Turnover time

التجدد انظر العمر.

املرفق أ
الول

Uncertainty

عدم اليقني تعبري يدل على درجة عدم معرفة قيمة ما (مثل حالة النظام املناخي

يف امل�ستقبل) .وقد ين�ش أ� عدم اليقني عن االفتقار �إىل املعلومات أ�و عن عدم االتفاق
حول ما هو معروف أ�و حتى على ما ميكن معرفته .وقد يكون لعدم اليقني الكثري
من امل�صادر ،ابتداء من أالخطاء القابلة للتقييم الكمي يف البيانات �إىل التعريف
الغام�ض للمفاهيم وامل�صطلحات ،أ�و ا إل�سقاطات غري امل�ؤكدة لل�سلوك الب�رشي .ولذا
ميكن متثيل عدم اليقني مبقايي�س كمية مثل نطاق القيم املح�سوبة عن طريق خمتلف
النماذج أ�و البيانات الكمية أ�و البيانات عن النوعية مثل تلك التي تعك�س حكم أ�ي
فريق من اخلرباء( .انظر مو�س و�شنايدر 2000 ،ومانينغ و آ�خرون  .)2004انظر
أ�ي�ض ًا أالرجحية ،الثقة.

وغالب ًا ما يتم حتديد الكتل املائية من خالل احلد أالدنى أ�و أالق�صى خلا�صية حمددة
مثل امللوحة.
Younger Dryas

فرتة ينغر دريا�س فرتة ترتاوح بني  12.9و 11.6أ�لف �سنة ،كانت جزء ًا من
حقبة الذوبان ،وتتميز بعودة م�ؤقتة �إىل الظروف أالكرث برودة يف العديد من املناطق
وخا�صة حول �شمال أالطل�سي.

)United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC
اتفاقية أ
المم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن تغري املناخ اعتمدت االتفاقية يف  9أ�يار/
أ
مايو  1992يف نيويورك ووقعت يف قمة الر�ض  1992يف ريو دي جانريو من قِبل
أ�كرث من  150بلد ًا ومن قِبل اجلماعة أالوروبية .وهدف االتفاقية النهائي هو ’تثبيت
تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�ستوى مينع التدخالت الب�رشية
املن�ش أ� اخلطرة يف النظام املناخي‘ .وحتتوي التزامات بالن�سبة جلميع أالطراف.
ومبوجب االتفاقية تهدف أالطراف الواردة يف املحلق أالول لالتفاقية (جميع البلدان
أالع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي والبلدان التي متر
اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية) �إىل �ضبط انبعاثات غازات الدفيئة التي ال ينظمها
بروتوكول مونرتيال �إىل م�ستويات عام  1990بحلول عام  .2000وقد دخلت
االتفاقية حيز التنفيذ يف آ�ذار /مار�س  .1994انظر أ�ي�ض ًا .Protocol Kyoto
Uptake

االمت�صا�ص �إ�ضافة مادة مثرية للقلق �إىل خزان (م�ستودع) ما .ويطلق يف كثري من
أالحيان على امت�صا�ص املواد املحتوية على الكربون ،وال�سيما ثاين أ�ك�سد الكربون،
م�صطلح عزل (الكربون).
Urban heat island

جزر االحرتار احل�ضرية الدفء الن�سبي يف مدينة ما مقارنة مع املناطق الريفية
املحيطة بها ،واملرتبط بالتغريات الطارئة على اجلريان ال�سطحي ملياه أالمطار
وت أ�ثريات أالدغال أ
ال�سمنتية على االحتبا�س احلراري ،ف�ض ًال عن تغريات يف أاللبيدو
ال�سطحي ،وتغريات يف التلوث و أالهباء اجلوية و�إىل ما هنالك.
Ventilation

التهوية تبادل خ�صائ�ص املحيطات مع طبقة الغالف اجلوي ال�سطحية بطريقة
تقارب تركيزات اخل�صائ�ص وبني قيم التوازن مع الغالف اجلوي (اجلمعية
أالمريكية أ
للر�صاد اجلوية.)2000 ،
Volume mixing ration

ن�سبة خلط احلجم انظر جزيئي املول.
Walker Circulation

دوران ووكر دوران انقالبي مبا�رش مدفوع حراري ًا يف الغالف اجلوي فوق املحيط
الهادئ اال�ستوائي ،مع ارتفاع الهواء يف الهواء يف اجلزء الغربي من املحيط الهادئ
وهبوط الهواء يف �رشق املحيط الهادئ.
Water mass

الكتلة املائية حجم كمية من ماء املحيط ذات خ�صائ�ص قابلة للتحديد (درجة
احلرارة ،وامللوحة ،والكثافة ،والنزر الكيميائية) ناجمة عن عملية تكوين فريدة.
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