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
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امللخ�ص الفني .يف :رّ
ة
املعني
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تغي املناخ
والطبيعية يف رّ
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إ
العامل أالول
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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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التغيات يف الدوترييوم يف اجلليد أالنتاركتيكي وهو الوكيل للحرارة املحلية ,وتركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي أ�ي ثاين أ�ك�سيد الكربون
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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٠

٠٫٣ﺩ
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١٠
٠
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ﺍﻟﻌﺎﻡ
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) ١٠٣-ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ(

١

٣٠٠

٣٠
٢٠
١٠
٠

٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠

٥٠٠٠

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﻗﺒﻞ (٢٠٠٥

ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

٣٦٠

٠٫١

)(ppm

٤٠٠

ﺃ

ﺝ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ(

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
.
Dome
C
د
املنا�سبة للظروف يف موقع الرتاكم املت
ً
نيٍّ
ٍّ
ّ
رّ
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

ّ
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مع ّدل الت أ�ثريات إال�شعاعية العاملية
ﺃ(

ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

)ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ( ﻧﻄﺎﻕ ﺧﺎﺹ
ّ

ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺩﻓﻴﺌﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﻃﺒﻴﻌﻲ

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
ٍ

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
35

ّ
امللخ�ص الفني

�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
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ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
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ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
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ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
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٠٫٠٥٢ ±٠٫١٧٧
٠٫٠٢٦ ±٠٫١٢٨
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٠٫٥٥ ٠٫٤٥
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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
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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
43
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ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ،ﻣﻦ  ١٩٠١ﺣﺘﻰ ٢٠٠٥

< ١٠٠-

١٠٠-

< ٦٠-

٦٠-

٨٠-

٦٠-

٤٠-

٢٠-

٥ ٠ ٥-

٢٠

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٦٠

٤٠

٨٠

> ١٠٠

٨٠

ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ،ﻣﻦ  ١٩٧٩ﺣﺘﻰ ٢٠٠٥

٤٥-

٣٠-

١٥-

٣ ٠ ٣-

١٥

٣٠

٦٠

٤٥

> ٦٠

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٨٠
٦٠

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

١٩١٠

١٩٢٠

١٩٣٠

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
ﻧﺴﺒﺔ
ّ
٩٠
ﺷﻤﺎﻝ
٤٥
٠

 ٩٠ﺷﺮﻕ
٤٣

٠

٤٥
ﺟﻨﻮﺏ

 ٩٠ﻏﺮﺏ

٠
٢ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

٤

٢

ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٢
١
٠
١٢١٩٥٠

١٩٦٠

١٩٧٠

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

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

ّ
امللخ�ص الفني

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

ّ
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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
٥١٠١٥٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ١٩٧٠ ١٩٦٥ ١٩٦٠ ١٩٥٥

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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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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(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
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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

ّ
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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
55

ّ
امللخ�ص الفني

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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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
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�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
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}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

٠٫٩

ﺍﻷﺭﺟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ

٠٫٨

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ

٠٫٧
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٤
٠٫٣
٠٫٢

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻥ

٠٫١
٠

٠

١

٢

٦
٥
٤
٣
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٧

٨

٩

١٠

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﺪﺍً ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻥ

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
76

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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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
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ّ
امللخ�ص الفني

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
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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

ّ
امللخ�ص الفني

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 ّ
82

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

ّ
امللخ�ص الفني

ن�سب أالمطار الن�سبية املو�سمية
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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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ّ
امللخ�ص الفني

.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

ّ
امللخ�ص الفني

تغي املناخ
�إلتزام رّ
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ﻣ �ﻤ� ﺍﻷﻳﻮﻧﺎﺕ ﻓﻮ�
ﺍﳌﺘﻜﺎﻣ�ىل �سيناريو
ر�ض ،با إل
نظام أال
مناذج متو�سطة ال�صعوبة من
بخم�سة
ﺍﻟﺒﻨﻔﺴ�ﻲ الناجت عن ا إلنبعاثات املا�ضية اخلا�صة
املناخ
تغي
ﺍﳌﻨﺎ�لتزام
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ�ضافة � إ
حت�ساب � إ
الر�سم � :31إن � إ
�ﻠ� رّ
ﺩ�ﺭﺓ ﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻴﺮﻥ ٢٫٥
ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳ�
ﺗﻄﻮﺭ
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
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تنب�ؤات التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات إالنبعاثات
حول �إحرتار ال�سطح الن�سبي
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(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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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{ .

