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هذه األسئلة التي يتكرر طرحها استخلصت من الفصول الواردة بالتقرير ذي الصلة ،وجرى جتميعها
هنا .ولدى اإلشارة إلى أسئلة معينة من هذا النوع ،يرجى اإلشارة إلى الفصل املقابل في التقرير الذي
نشأت فيه هذه األسئلة (مثل السؤال  3.1جزء من الفصل .)3
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السؤال  | 1.1إذا كان فهم النظام املناخي قد تزايد ،فلماذا لم ينخفض نطاق إسقاطات درجات احلرارة؟

تتفق النماذج املستخدمة في كيفية حساب الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلسقاطات درجات احلرارة مع اجتاه التغير العاملي في
املستقبل إال أنه ال ميكن التنبؤ على وجه الدقة باحلجم املتوقع لتلك التغيرات .فيمكن ملعدالت انبعاث غازات االحتباس احلراري أن تتخذ أي
مسار من املسارات الكثيرة احملتملة ،كما أن بعض العمليات الفيزيائية األساسية لم تفهم بعد بصورة كاملة ،مما يجعل من العسير منذجتها.
وتؤدي أوجه عدم اليقني هذه مقترنة بالتقلبية املناخية الطبيعية من عام آلخر إلى «نطاق من عدم اليقني» في إسقاطات درجات احلرارة.
وال ميكن إحداث خفض مادى في نطاق عدم اليقني الذي يحيط بانبعاثات غازات االحتباس احلراري املتوقعة ،وانبعاثات سالئف الهباء اجلوي
(التي تعتمد على إسقاطات األحوال االجتماعية واالقتصادية في املستقبل) .ومع ذلك ،فإن حتسن الفهم والنماذج املناخية باإلضافة إلى
قصور الرصدات – قد تخفض من نطاق عدم اليقني احمليط ببعض العوامل التي تؤثر في استجابة املناخ لتلك التغيرات في االنبعاثات .غير أن
تعقيدات النظام املناخي تسببت في تباطؤ هذه العملية (السؤال  ،1.1الشكل )1

وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه ،مازال هناك نطاق في اإلسقاطات املعقولة للمناخ العاملي واإلقليمي في املستقبل – وهو ما يطلق عليه
العلماء تعبير «نطاق عدم اليقني» .وتتوقف نطاقات عدم اليقني هذه على املتغير قيد النظر (كمية األمطار مقابل درجة احلرارة ،مثالً) واملدى
املكانى والزمني (مثل املتوسطات اإلقليمية مقابل املتوسطات العاملية) .وتنشأ أوجه عدم اليقني في اإلسقاطات املناخية عن التقلبية الطبيعية
وعدم اليقني احمليط مبعدل االنبعاثات في املستقبل واستجابة املناخ لها .وميكن أن حتدث أيض ًا ألن طرائق متثيل بعض العمليات املعروفة لم
تصقل بعد ،ولعدم إدراج بعض العمليات في النماذج.
وتوجد حدود أساسية ملدى الدقة التي ميكن بها إسقاط درجات احلرارة السنوية بسبب الطبيعة غير املنتظمة للنظام املناخي .وعالوة على
ذلك ،فإن اإلسقاطات على نطاق العقود معرضة للظروف السائدة – مثل درجة حرارة أعماق احمليطات  -غير املعروفة بدرجة جيدة .فبعض
التقلبية الطبيعية على مدى العقود تنشأ عن تفاعالت بني احمليط ،والغالف اجلوي واليابسة واملجال احليوى والغالف اجلليدي ،كما ترتبط
ببعض الظواهر مثل ظاهرة النينيو /التذبذب اجلنوبي وتذبذب شمال األطلسي (لإلطالع على تفاصيل أمناط ومعامالت تقلبية املناخ ،انظر
اإلطار .)2.5
كما تسهم الثورات البركانية والتباينات في النواجت الشمسية في التقلبية الطبيعية وإن كانت هذه مدفوعة خارجيا وميكن تفسيرها .وميكن
أيض ًا النظر إلى هذه التقلبية الطبيعية كجزء من «الضوضاء» في سجل املناخ مما يوفر اخللفية التى ميكن في ضوئها رصد «عالمات» تغير املناخ
البشرية املنشأ.
وللتقلبية الطبيعية تأثير على عدم اليقني على النطاقني اإلقليمي واحمللي أكبر من تأثيرها على النطاقات القارية أو العاملية .فهي كامنة في نظام
األرض ،ولن تبدد زيادة املعارف أوجه عدم اليقني التي تسببها .غير أن من احملتمل إحراز بعض التقدم  -وخاصة في اإلسقاطات حتى عدد
قليل من السنوات القادمة  -التي تستفيد من التقدم الذي يتحقق في املعارف عن الغالف اجلليدي أو حالة احمليطات وعملياتها ،مثالً .وهذا
مجال نشط إلجراء البحوث .وعندما يجري توزيع املتغيرات املناخية على نطاق العقود الزمنية أو أطول من ذلك ،تتناقص األهمية النسبية
للتقلبية الداخلية مما يؤدي إلى إبراز اإلرشادات الطويلة األجل (السؤال  ،1.1الشكل  .)1ويتسق هذا البعد الطويل األجل مع التعريف
الشائع عن املناخ بأنه متوسط على امتداد  30عاماً.
وينشأ مصدر ثان لعدم اليقني من املسارات احملتملة الكثيرة التي قد تتخذها معدالت انبعاثات غازات االحتباس احلراري وسالئف الهباء
اجلوي ،ومن اجتاهات التغير املستقبلية في استخدام األراضي .ومع ذلك ،فإن اإلسقاطات املناخية تعتمد على مدخالت من هذه املتغيرات.
وللحصول على هذه التقديرات ،ينظر العلماء في عدد من السيناريوهات البديلة للمجتمع البشري في املستقبل ،من حيث السكان،
والتغيرات االقتصادية والتكنولوجية ،واخليارات السياسية .ثم تقدر االنبعاثات احملتملة في إطار كل سيناريو .وتوفر الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ اإلستنارة لصنع السياسات ،ومن ثم فإن اإلسقاطات املناخية ملختلف السيناريوهات املتعلقة باالنبعاثات ميكن أن تفيد
في إظهار االنعكاسات املناخية احملتملة ملختلف خيارات السياسات .ويقصد من هذه السيناريوهات أن تكون متوافقة مع النطاق الكامل
لسيناريوهات االنبعاثات التي يرد وصف لها في هذه الدراسة العلمية الراهنة التي تتضمن أو ال تتضمن سياسة مناخية .وعلى ذلك فقد
صممت لتقدمي عينات لعدم اليقني في السيناريوهات في املستقبل.
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وقد أحرز علم املناخ الكثير من أوجه التقدم املهمة منذ تقرير التقييم األخير الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ وذلك
بفضل التحسينات في القياسات وحتليل البيانات في نظم الغالف اجلليدي ،والغالف اجلوي ،واليابسة ،والغالف احليوى ،واحمليطات .كما
أصبح لدى العلماء فهم أفضل وأدوات لنمذجة دور السحب واجلليد البحري والهباء اجلوي ،وامتزاج احمليطات الصغير النطاق ،ودورة
الكربون ،وغير ذلك من العمليات .وتعني زيادة عمليات الرصد أنه ميكن اآلن تقييم النماذج بقدر أكبر من الدقة ،وأنه ميكن تقييد
اإلسقاطات بصورة أفضل .وعلى سبيل املثال ،تزايدت دقة إسقاطات مستوى سطح البحر مع حتسن النماذج وحتليل الرصدات مما أدى إلى
حتقيق التوازن في املوازنة احلالية الرتفاع مستوى سطح البحر.

أسئلة متواترة
واإلسقاطات للسنوات القليلة القادمة والعقود حساسة النبعاثات املركبات قصيرة العمر مثل الهباء اجلوي وامليثان .غير أن اإلسقاطات األكثر
بعداً تكون أكثر حساسية للسيناريوهات البديلة احمليطة بانبعاثات غازات االحتباس احلراري التي تبقى في الغالف اجلوي لفترة طويلة .ولن
تنخفض أوجه عدم اليقني املعتمدة على السيناريوهات بفعل التحسينات في علم املناخ ،وستصبح أوجه عدم اليقني هذه السمة الغالبة في
اإلسقاطات على مدى الفترات الزمنية األطول (مثل ( )2100السؤال  ،1.1الشكل .)1
وتأتي املساهمة النهائية في نطاق عدم اليقني من معرفتنا غير املكتملة عن الكيفية التي سيستجيب بها املناخ لالنبعاثات البشرية املنشأ في
املستقبل ،والتغير في استخدام األراضي .ويستخدم العلماء بالدرجة األولى النماذج املناخية العاملية املعتمدة على احلاسوب في تقدير هذه
االستجابة .وقد وضعت مجموعات مختلفة من العلماء في أنحاء العالم بضع عشرات من النماذج املناخية العاملية .واعتمد في بناء جميع
النماذج على نفس املبادئ الفيزيائية إال أن األمر يحتاج إلى بعض عمليات التقريب بالنظر إلى أن النظام املناخي يتسم بالتعقيد البالغ.
إذ تختار املجموعات املختلفة عمليات تقريب مختلفة بصورة طفيفة لعرض عمليات معينة في الغالف اجلوي مثل السحب .وتنتج هذه
االختيارات الفروق في اإلسقاطات املناخية من النماذج املختلفة .ويوصف هذا اإلسهام في نطاق عدم اليقني بأنه «عدم يقني االستجابة» أو
«عدم يقني النموذج».
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ويعني التعقيد الذى يتسم به نظام األرض أن مناخ املستقبل قد يتبع الكثير من السيناريوهات املختلفة ،إال أنه يظل متسق ًا مع الفهم احلالي
والنماذج احلالية .ومع استطالة سجالت الرصد ،وحتسن النماذج ،سيتمكن الباحثون ،في حدود قيود نطاق التقلبية الطبيعية ،من تضييق
ذلك النطاق القائم في درجة احلرارة احملتملة في العقود القليلة القادمة (السؤال  ،1.1الشكل  .)1كما ميكن استخدام املعلومات عن احلالة
الراهنة للمحيطات والغالف اجلليدي في إنتاج إسقاطات أفضل حتى سنوات قليلة قادمة.
ومع حتسن العلم ،ميكن إضافة عمليات جيوفيزيائية جديدة إلى النماذج املناخية ،وميكن حتسني العروض التي أدرجت بالفعل .وقد يبدو
أن هذه التطورات قد زادت من تقديرات عدم اليقني املستمدة من النماذج بشأن االستجابة املناخية ،إال أن هذه الزيادة ال جتسد سوى
التقييم الكمى ملصادر عدم اليقني التي لم يسبق قياسها (السؤال  ،1.1الشكل  .)1ومع إضافة املزيد من العمليات املهمة ،تنخفض تأثيرات
العمليات غير املقيمة كميا ،وميكن أن تتزايد الثقة في اإلسقاطات.
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السؤال  ،1.1الشكل  | 1يبني الشكل التخطيطي األهمية النسبية ملختلف أوجه عدم اليقني ،وتطورها مع الزمن( .أ) متوسط التغير العقدي في درجة احلرارة
السطحية (الدرجات املئوية) من السجل التاريخي (اخلط األسود) ،ومع تقديرات النموذج املناخي لعدم اليقني في الفترة التاريخية (اخلط الرمادي) ،مع
اإلسقاطات املناخية للمستقبل وعدم اليقني .ويجري تسوية القيم بحسب املتوسطات من  1961إلى  .1980وتستمد التقلبية الطبيعية (اللون البرتقالي) من
التقلبية فيما بني السنوات املستمدة من النموذج ،ويفترض أنها ثابتة مع الوقت .ويقدر عدم اليقني بشأن االنبعاثات (اللون األخضر) باعتباره املتوسط املستمد
من النموذج للفرق في اإلسقاطات املتعلقة مبختلف السيناريوهات .ويستند عدم اليقني بشأن االستجابة املناخية (اخلط األزرق املستمر) إلى امتداد النموذج
ال عن التقديرات األولية لعدم اليقني املضاف لعمليات النمذجة السيئة .واستناداً إلى ما
املناخي باإلضافة إلى أوجه عدم اليقني املضافة من دورة الكربون فض ً
ذكره  Hawkinsو ) Sutton (2011و Huntingfordوآخرون (( .)2009ب) وقد يبدو عدم يقني استجابة املناخ في ازدياد عند اكتشاف عملية جديدة ذات صلة
باملوضوع ،إال أن هذا الزيادات جتسد تقنين ًا لعدم اليقني الذى لم يسبق قياسه أو (ج) ميكن أن تتناقص مع التحسينات اإلضافية في النموذج وفي قيود الرصد.
ويعني نطاق عدم اليقني املقدم البالغ  90في املائة أن درجة احلرارة تقدر بأنها في نفس النطاق مع احتمالية  90في املائة.
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السؤال  | 2.1كيف نعرف أن العالم قد تعرض لالحترار؟

تأتي األدلة على احترار العالم من مؤشرات مناخية مستقلة متعددة تتراوح بني مستوى عال في الغالف اجلوي إلى أعماق احمليطات .وتتضمن
هذه األدلة التغيرات فى درجات حرارة سطح األرض والغالف اجلوي واحمليطات ،واالنهار اجلليدية ،والغطاء الثلجي ،واجلليد البحري،
ومستوى سطح البحر ،وبخار املاء في الغالف اجلوي .وقد حتقق العلماء من جميع أنحاء العالم بصورة مستقلة من هذه األدلة مرات كثيرة.
ال جدال إذا في أن العالم يتعرض لالحترار منذ القرن التاسع عشر.
وكثيرا ما تتركز املناقشات بشأن احترار املناخ على التحيزات املتبقية احملتملة في سجالت درجات احلرارة املستمدة من محطات الطقس
القائمة على اليابسة .وهذه السجالت بالغة األهمية ،إال أنها ال متثل سوى مؤشر واحد على حدوث تغيرات في النظام املناخي .وتأتي األدلة
األشمل على احترار العالم من طائفة عريضة من القياسات املستقلة املتساوقة فيزيائي ًا للكثير من العناصر األخرى املترابطة بقوة فى النظام
املناخي (السؤال  ،2.1الشكل .)1
ويعد ارتفاع املتوسط العاملي في درجات احلرارة السطحية أفضل مؤشر معروف عن تغير املناخ .وعلى الرغم من أن كل عام وحتى كل عقد
ليس أكثر حرارة مما قبله ،فإن درجات احلرارة السطحية العاملية إزادت احتراراً بدرجة ملموسة منذ عام .1900

ونظراً ألن الغالف اجلوي واحمليطات من األجسام املائعة ،ينبغي النظر إلى االحترار عند السطح أيض ًا في الطبقات السفلى من الغالف اجلوي،
وبصورة عميقة في األجزاء العليا من احمليطات ،وتؤكد الرصدات أن هذا هو احلال في احلقيقة .ويبني حتليل القياسات التي جترى باملسابير
الرادوية من بالونات الطقس والسواتل حدوث احترار دائم ًا في التروبوسفير ،أو طبقة الطقس النشطة في الغالف اجلوي .وخزن أكثر من 90
في املائة من الطاقة الزائدة التي امتصها النظام املناخي منذ سبعينيات القرن املاضي على األقل في احمليطات كما يتضح من السجالت العاملية
للمحتوى احلراري للمحيطات والتي تعود إلى خمسينيات القرن املاضي.

ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻬﺮ اﳉﻠﻴﺪي

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء

ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮ

ﺑﺨﺎء اﳌﺎء

درﺟﺔ اﳊﺮارة
ﻓﻮق اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻏﻄﺎء ﺛﻠﺠﻲ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

اﶈﺘﻮى اﳊﺮاري ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ

السؤال  ،2.1الشكل  | 1تظهر التحليالت املستقلة الكثير من مكونات النظام املناخي التي يتوقع أن تتغير في عالم يتعرض لالحترار االجتاهات
املتساوقة مع االحترار (يبني اجتاه السهم عالمة التغيير) على النحو املبني في السؤال  ،2.1الشكل .2
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ويتوافق احترار درجات حرارة اليابسة بصورة وثيقة مع اجتاه االحترار املرصود فوق احمليطات .كذلك فإن احترار درجات حرارة هواء احمليطات
الذي يقاس من على منت السفن ،ودرجات حرارة سطح البحر ذاته تتوافق على النحو الذي بينته الكثير من التحليالت املستقلة.

أسئلة متواترة
ومع احترار احمليطات ،تتمدد املياه ذاتها .وهذا التمدد هو أحد القوى احملركة الرئيسية لالرتفاع الذي رصد بصورة مستقلة في مستويات
سطح البحر خالل القرن املاضي .كما يسهم انصهار األنهار اجلليدية ،والصفائح اجلليدية ،مثلما تسهم التغيرات في تخزين واستخدام املياه
على اليابسة.
والعالم األكثر حرارة عالم رطب أيض ًا ألن الهواء احلار يحتفظ بقدر أكبر من بخار املاء .وتبني التحليالت العاملية أن الرطوبة النوعية ،التي
تقيس كمية بخار املاء في الغالف اجلوي ،زادت أيض ًا في كل من اليابسة واحمليطات.
واألجزاء املتجمدة من كوكب األرض  -واملعروفة مع ًا بالغالف اجلليدي  -تتأثر بالتغيرات احمللية لدرجات احلرارة وتؤثر فيها .وقد تقلصت
كمية اجلليد املوجودة في األنهار اجلليدية عاملي ًا سنويا ألكثر من  20سنة ،وتسهم الكتلة املفقودة ،جزئياً ،في االرتفاع املرصود في مستوى
سطح البحر .والغطاء الثلجي حساس للتغيرات في درجات احلرارة وخاصة خالل الربيع ،عندما يبدأ الثلج في االنصهار .وقد تقلص الغطاء
الثلجي الربيعي عبر نصف الكرة األرضية الشمالي منذ خمسينيات القرن املاضي .وقد رصدت خسائر ضخمة في اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية منذ بدء عمليات التسجيل بالسواتل ،وخاصة عند وصول رقعة األنهار اجلليدية إلى احلد األدنى خالل شهر أيلول/سبتمبر
في نهاية فصل االنصهار السنوي .وعلى العكس من ذلك ،كانت الزيادة في اجلليد البحري في منطقة القطب اجلنوبي ضئيلة.
أسئلة متواترة

وقد يكون أي حتليل مبفرده غير مقنع ،إال أن حتليل هذه املؤشرات املختلفة ومجموعات البيانات املستقلة أدى إلى وصول الكثير من
مجموعات البحوث املستقلة إلى نفس النتيجة .فمن مياه احمليطات العميقة إلى قمة التروبوسفير ،تشير جميع األدلة املستقاه من احترار
الهواء واحمليطات ،وانصهار اجلليد ،وارتفاع مستوى سطح البحر بصورة قاطعة إلى نتيجة واحدة هي أن العالم قد تعرض لالحترار منذ أواخر
القرن التاسع عشر (السؤال  ،2.1الشكل .)2
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السؤال  ،2.1الشكل  | 2املؤشرات املستقلة املتعددة على تغير املناخ العاملي .ميثل كل خط تقديراً مستنبط ًا بصورة مستقلة للتغير في عنصر مناخي .وفي كل
لوحة جرى تسوية جميع مجموعات البيانات لتكون فترة مشتركة للسجل .وتتضمن املواد التكميلية  2من موجز  5التفاصيل الكاملة عن مصدر مجموعات
البيانات الذي يذهب إلى لوحة بعينها.
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السؤال  | 2.2هل حدثت أية تغييرات في الظواهر املناخية املتطرفة؟

تتوافر أدلة قوية على أن االحترار قد أسفر عن تغيرات في درجات احلرارة املتطرفة – مبا في ذلك موجات احلرارة – منذ منتصف القرن
العشرين .واألرجح أن الزيادات في األمطار الغزيرة قد حدث أيض ًا خالل هذه الفترة إال أنه يتباين فيما بني األقاليم .غير أننا أقل تأكداً،
بشأن الظواهر املتطرفة األخرى مثل تواتر العواصف املدارية باستثناء بعض املناطق احملدودة ،بأنه حدثت تغيرات ملموسة في السجل املرصود.
ومن موجات احلرارة إلى نوبات البرد ومن حاالت اجلفاف إلى األمطار املسببة للفيضانات ،يفرض تسجيل وحتليل الظواهر املناخية املتطرفة
حتديات فريدة ليس فقط ألن هذه الظواهر نادرة احلدوث بل ألنها حتدث أيض ًا باالقتران مع ظروف مدمرة .وعالوة على ذلك ،ال يتوافر تعريف
موحد في الدراسات العلمية عما يشكل ظاهرة مناخية متطرفة ،ويؤدي ذلك إلى تعقيد عمليات التقييم العاملية املقارنة.
وعلى الرغم من أن الظاهرة املناخية املتطرفة ،باملعنى املطلق ،سوف تختلف من مكان آلخر  -فيوم حار في املناطق املدارية ،مثالً ،قد ينطوي
على درجة حرارة مختلفة عن يوم حار في مناطق خطوط العرض املتوسطة  -أبرزت اجلهود الدولية ملراقبة الظواهر املتطرفة بعض التغيرات
العاملية الكبيرة.

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

وبالنسبة لبعض األقاليم مثل أوروبا حيث تتوافر تشكيالت
تاريخية لدرجات احلرارة املتصورة تعود إلى عدة مئات من السنني،
تبني املؤشرات أن بعض املناطق قد تعرضت لعدد غير متناسب من
موجات احلرارة املتطرفة في العقود األخيرة.

0.04
0.02

درﺟﺎت اﳊﺮارة )ب(
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

0.08
0.06

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

وجرى أيض ًا تقييم نوبات احلرارة وموجات احلرارة بني الفترات التي
تتضمن أيام ًا أو ليالي متتابعة شديدة احلرارة ،إال أنه ال يتوافر سوى
عدد قليل من الدراسات عن خصائص موجات احلرارة غير تلك
التي تعقد املقارنات بني األيام أو الليالي احلارة فقط .وقد تعرضت
معظم املناطق األرضية العاملية التي يتوافر لديها بيانات ملزيد من
موجات حرارة منذ منتصف القرن العشرين .وأحد االستثناءات
لذلك جنوب شرق الواليات املتحدة األمريكية ،حيث أظهر
تواتر موجات احلرارة ومددها انخفاض ًا بصفة عامة .ويرتبط ذلك
مبا يسمى «ثقب االحترار» في هذه املنطقة التي تزيد فيها أيض ًا
كميات األمطار ،وقد يتعلق هذا بالتفاعالت بني اليابسة والغالف
اجلوي ،والتغيرات الطويلة األجل في احمليطني األطلسي والهادئ.
وعالوة على ذلك ،فإن املعلومات محدودة عن موجات احلرارة في
املناطق الشاسعة وخاصة في أفريقيا وأمريكا اجلنوبية.
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السؤال  ،2.2الشكل  | 1توزيع كل من (أ) الشذوذ في درجات احلرارة
الدنيا اليومية و(ب) درجات احلرارة القصوى اليومية باملقارنة بدراسات علم
املناخ للفترة  1990-1981للفترتني :من  1951إلى ( 1980باللون األزرق) ومن
 1981إلى ( 2010باللون األحمر) باستخدام مجموعة بيانات .HadGHCND
ومتثل املنطقة الزرقاء املظللة واملنطقة احلمراء املظللة أبرد عشرة في املائة
وأحر عشرة في املائة على التوالي في (أ) الليالي و(ب) النهار خالل الفترة
 1980-1951وتشير املناطق املظللة الداكنة إلى عدد أبرد األيام (اللون األزرق
الداكن) ،والكمية التي زاد بها عدد األيام وأحر الليالي (اللون األحمر
الداكن) خالل الفترة  2010-1981باملقارنة بالفترة .1980-1951
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إذ تستخدم التعاريف املتساوقة ،مثالً ،عن األيام والليالى الباردة
(أقل من عشر املئني) ،واحلارة (أكثر من تسعني املئني) ،ليبينا
أن األيام والليالي احلارة قد زادت وأن األيام والليالي الباردة
قد انخفضت في معظم أقاليم العالم وإن كانت هناك بعض
االستثناءات القليلة في وسط وشرق أمريكيا الشمالية وجنوبي
أمريكا اجلنوبية إال أنها ال تتعلق في معظمها إال بدرجات احلرارة
في وقت النهار .وهذه التغيرات أكثر وضوح ًا بصفة عامة في
درجات احلرارة الدنيا املتطرفة مثل الليالي احلارة .ونتيجة لقصور
البيانات يتعذر وضع صلة سببية للزيادات في متوسط درجات
احلرارة إال أن السؤال  ،2.2الشكل  1يبني أن متوسط درجات
احلرارة املتطرفة قد تغير بالفعل .ومازالت املناقشات جارية عما
إذا كانت هذه التغيرات ترتبط ببساطة مبتوسط الزيادة في درجات
احلرارة (اخلطوط املتقطعة في السؤال  ،2.2الشكل  )1أو أن هذه
التغيرات في توزيع درجات حرارة النهار والليل قد حدثت.

درﺟﺎت اﳊﺮارة )أ(
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

0.08

أسئلة متواترة
ويقل إتساق التغيرات في الظواهر املتطرفة في املتغيرات املناخية األخرى بصفة عامة عن تلك التي رصدت بالنسبة لدرجات احلرارة وذلك
نتيجة لقصور البيانات وحاالت عدم االتساق بني الدراسات ،واألقاليم و/أو الفصول .غير أن الزيادات في الظواهر املتطرفة املتعلقة بكميات
األمطار ،مثالً ،تتسق مع مناخ أكثر احتراراً .وتشير التحليالت التي أجريت في املناطق األرضية التي تتوفر عنها بيانات كافية إلى زيادة تواتر
وكثافة كميات األمطار املتطرفة في العقود األخيرة ،إال أن النتائج تتباين بشدة فيما بني األقاليم والفصول .وعلى سبيل املثال ،فإن األدلة
أشد وضوح ًا فى الزيادات في األمطار الغزيرة في أمريكا الشمالية ،وأمريكا الوسطى وأوروبا إال أنه تتوافر أدلة في بعض األقاليم األخرى مثل
جنوبي أستراليا وغربي آسيا على حدوث انخفاضات .وباملثل ،فإن الدراسات املتعلقة باجلفاف ال تتفق على داللة اجتاه التغير العاملي ،مع
إعتماد حاالت عدم االتساق في اجتاهات التغير على املستوى اإلقليمي أيض ًا تعتمد على كيفية تعريف اجلفاف .غير أنه تتوافر مؤشرات
على أن حاالت اجلفاف قد تزايدت في بعض األقاليم (مثل البحر املتوسط) وانخفضت في أقاليم أخرى (مثل وسط أمريكا الشمالية) منذ
منتصف القرن العشرين.
ولدى النظر إلى الظواهر املتطرفة األخرى ،مثل العواصف املدارية ،تبني عمليات التقييم األخيرة أن من املتعذر ،بالنظر إلى املشكالت املتعلقة
بقدرات الرصد السابقة ،إصدار بيانات قاطعة عن اجتاهات التغير الطويلة األجل .غير أنه تتوافر أدلة قوية على ازدياد نشاط العواصف في
شمال احمليط األطلسي منذ سبعينات القرن املاضي.

أسئلة متواترة

وتشير األدلة ،على امتداد فترات زمنية تصل إلى قرن أو أكثر ،إلى حدوث انخفاضات طفيفة في تواتر العواصف املدارية التي تلحق أضراراً
باليابسة في شمال األطلسي وجنوب احمليط الهادئ مبجرد مراعاة أوجه عدم اليقني في طرائق الرصد .وال تتوافر إال أدلة طفيفة على أي اجتاهات
طويلة األجل في األحواض احمليطية األخرى .وبالنسبة للعواصف خارج املناطق املدارية ،يتضح حدوث حتول صوب القطبني في نصفي الكرة
األرضية كليهما خالل اخلمسني سنة املاضية ،مع وجود أدلة أخرى ،وإن كانت محدودة ،على حدوث انخفاض في تواتر الرياح العاتية في
مناطق خطوط العرض الوسطى .ويشير العديد من الدراسات إلى حدوث زيادة في احلدة إال أن املسائل املتعلقة بأخذ عينات البيانات تعرقل
عمليات التقييم هذه.
السؤال  ،2.2الشكل  | 2يوجز الشكل بعض التغيرات التي رصدت في ما يتعلق بالظواهر املناخية املتطرفة .وبصفة عامة فإن أكثر التغيرات
العاملية قوة في الظواهر املناخية املتطرفة تتجلى في قياسات درجات احلرارة اليومية ،مبا في ذلك املوجات احلارة إلى حد ما .ويبدو أيض ًا أن
الظواهر املتطرفة املتعلقة بكميات األمطار آخذة في الزيادة إال أن هناك تباين ًا شاسع ًا بني األماكن ،ومازالت اجتاهات التغير املرصودة حلاالت
اجلفاف غير مؤكدة باستثناء عدد قليل من األقاليم .وفي حني شوهدت زيادات قوية في تواتر العواصف املدارية وأنشطتها في شمال
األطلسي منذ سبعينيات القرن املاضي ،مازالت أسباب ذلك قيد البحث .وتتوافر أدلة محدودة على التغيرات في الظواهر املتطرفة املرتبطة
باملتغيرات املناخية األخرى منذ منتصف القرن العشرين.

ﻇﻮاﻫﺮ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة

ﺣﺎﻻت اﳉﻔﺎف ﻓﻲ وﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺷﻤﺎل ﻏﺮب أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺣﺎﻻت اﳉﻔﺎف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﻳﺎم واﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﳊﺎرة؛
ﻧﻮﺑﺎت ﺣﺮارة وﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮارة

اﻷﻳﺎم واﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎردة
أﺷﺪ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ

السؤال  ،2.2الشكل  | 2اجتاهات التغير في تواتر (أو شدة) مختلف الظواهر املناخية املتطرفة (يشير اجتاه السهم إلى عالمة التغيير) منذ منتصف القرن
العشرين (باستثناء عواصف شمال األطلسي حيث تبدأ الفترة املشمولة من سبعينيات القرن املاضي.
126

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 3.1هل يحدث احترار للمحيطات؟

نعم .احمليطات تتعرض لالحترار في كثير من املناطق ونطاقات العمق والفترات الزمنية على الرغم من أن ذلك ال يحدث في كل مكان وال
بصورة مستمرة .وتظهر عالمات االحترار بأكبر قدر من الوضوح لدى النظر إلى املتوسطات العاملية بل وحتى أحواض احمليطات على مدى
فترات زمنية تصل لعقد أو أكثر.
وقد تتباين درجة حرارة احمليطات في موقع معني تباين ًا شاسعا مع فصول السنة .وقد تتباين بدرجة كبيرة أيض ًا من عام آلخر – أو حتى من
عقد آلخر – نتيجة للتغيرات في التيارات احمليطية ،وتبادل احلرارة فيما بني احمليطات والغالف اجلوي.
تسجل درجات حرارة احمليطات منذ قرون ،إال أنه لم يحدث حتى نحو عام  1971أن أصبحت القياسات شاملة مبا يكفي لتقدير متوسط درجة
حرارة العالم لعدة مئات من األمتار من الطبقات العليا للمحيطات بصورة تتسم بالثقة في أي سنة بعينها .والواقع أنه قبل احملطات الطافية
لرسم املقاطع اجلانبية لدرجات احلرارة وامللوحة لصفيفة األوقيانوغرافيا اجليوستروفية الطافية في الوقت احلقيقي  Argoالتي حتققت أول مرة
في التغطية العاملية في عام  ،2005كان املتوسط العاملي لدرجات حرارة الطبقات العليا للمحيطات ،في أي سنة معينة ،يخضع للمنهجية
املستخدمة في تقديرها.

وتدخل حاالت الشذوذ في درجات احلرارة إلى حتت سطح احمليطات من خالل ممرات بإإلضافة إلى املزج من أعلى (السؤال  ،3.1الشكل .)1
إذ ميكن أن تهبط املياه الباردة – ومن ثم األكثر كثافة – من خطوط العرض املرتفعة من السطح ثم تنتشر صوب مياه خط االستواء األكثر
حرارة واألخف عند خطوط العرض املنخفضة .وفي بعض املواقع – في اجلزء الشمالي من شمال احمليط األطلسي واحمليط اجلنوبي حول القطب
اجلنوبي  -تبرد مياه احمليط بدرجة كبيرة لدرجة أنها تهبط إلى أعماق بعيدة حتى تصل إلى القاع .وتنتشر هذه املياه بعد ذلك لتشغل جزءا
كبيرا من بقية الطبقات العميقة من احمليط .وعندما حتتر املياه السطحية للمحيط ،تزداد درجة حرارة املياه الهابطة أيض ًا مع مرور الوقت مما
يزيد من درجات احلرارة الداخلية للمحيط بسرعة أكبر مما يحدث عندما تختلط حرارة السطح الهابطة مبفردها.
وفي شمال األطلسي ،تتباين درجات حرارة هذه املياه العميقة من عقد آلخر – فترتفع درجة حرارتها في بعض األحيان .وتنخفض في
البعض اآلخر – بحسب األمناط السائدة في الغالف اجلوي في الشتاء .وفي املناطق احمليطة بالقارة القطبية اجلنوبية ،ارتفعت درجة حرارة
مياه القاع بصورة ملموسة ابتداء من الفترة  2005-1992تقريباً ،رمبا بسبب زيادة قوة الرياح الغربية وحتولها صوب اجلنوب في املناطق احمليطة
باحمليط اجلنوبي خالل العقود العديدة املاضية .وعالمات االحترار هذه في مياه القاع األكثر عمق ًا واألشد برودة في احمليطات العاملية ملموسة،
وإن كانت تضعف صوب الشمال في احمليطات الهندي واألطلسي والهادئ .وتقل معدالت االحترار في املياه العميقة ،بصفة عامة ،عن
معدالت املياه السطحية للمحيطات (نحو  0.03درجة مئوية لكل عقد منذ تسعينيات القرن املاضي في املياه العميقة والقاعية في املناطق
احمليطة باملنطقة القطبية اجلنوبية ،وتكون أقل وضوح ًا في الكثير من املواقع األخرى) .غير أنها حتدث على امتداد مساحة كبيرة ومن ثم فإن
احترار الطبقات العميقة للمحيطات يسهم بدرجة كبيرة في الزيادة الفعلية في حرارة احمليط.
وقد أصبحت تقديرات التغيرات التاريخية في املتوسط العاملي لدرجات حرارة احمليطات أكثر دقة خالل السنوات العديدة املاضية ،ويعود
الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الوعى باألخطاء في القياسات املنهجية وخفضها .وقد خفض العلماء من خالل إجراء مقارنة دقيقة
للقياسات األقل دقة بالقياسات املتفرقة األقل عدداً واألكثر دقة في املناطق املجاورة وفي أوقات مماثلة ،من بعض أخطاء األدوات غير احلقيقية.
وكشفت هذه التحسينات عن أن املتوسط العاملي لدرجات حرارة احمليطات قد زاد باطراد بالغ من عام آلخر عما كان قد أبلغ قبل عام .2008
على إن املتوسط العاملي ملعدل االحترار قد ال يكون موحداً من حيث الوقت .ففي بعض السنوات ،يبدو أن احمليطات حتتر مبعدل أسرع من
املتوسط وفي سنوات أخرى يبدو معدل االحترار بطيئاً.
وتؤدى كتلة احمليطات الكبيرة وسعتها احلرارية املرتفعة إلى متكينها من تخزين كميات هائلة من الطاقة – تزيد بأكثر من ألف مرة عن تلك
املتوافرة في الغالف اجلوي لتحقيق زيادة مساوية في درجات احلرارة .ومتتص األرض كميات حرارة تزيد عن تلك التي تعيد إطالقها في
الفضاء ،وتدخل جميع هذه احلرارة الزائدة إلى احمليطات حيث تخزن هناك .وقد امتصت احمليطات نحو  93في املائة من احلرارة املجمعة املخزنة
بواسطة الهواء والبحار واألراضي األكثر دفئ َاً ،وقد صهرت اجلليد فيما بني  1971و.2010
وتتسبب السعة احلرارية الضخمة للمحيطات وبطء دورانها في حدوث قصور حراري كبير .فهي حتتاج إلى نحو عقد من الزمن لتكييف
درجات احلرارة قرب سطحها استجابة لضغط املناخ (القسم  ،)12.5مثل التغيرات في تركيزات غازات االحتباس احلراري .وعلى ذلك
فإنه إذا أمكن اإلبقاء على املستويات الراهنة لتركيزات الغازات احلابسة للحرارة في املستقبل ،فسوف تبدأ درجات حرارة سطح األرض في
التباطؤ في غضون نحو عقد من الزمن .غير أن درجات حرارة الطبقات العميقة للمحيطات سوف تستمر في االحترار ملئات إلى آالف السنني
(القسم  ،)12.5ومن ثم سوف تستمر مستويات سطح البحر كذلك في االرتفاع ملئات إلى آالف السنني (القسم )13.5
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وقد زاد املتوسط العاملي لدرجات حرارة الطبقات العليا من احمليطات خالل مستويات زمنية عقدية من  1071إلى  .2010وعلى الرغم من
عدم اليقني البالغ في معظم الوسائل السنوية ،كان هذا االحترار نتيجة مؤكدة .ففي اخلمسة والسبعني متراً العليا من احمليطات ،كان املتوسط
العاملي لتغير االحترار يبلغ [ 0.11من  0.09إلى  ]0.13درجة مئوية للعقد خالل هذه الفترة الزمنية .ويقل هذا التغير عموم ًا من السطح
إلى متوسط العمق حيث ينخفض إلى نحو  0.04درجة مئوية للعقد عند  200متر ،وإلى أقل من  0.02درجة مئوية للعقد عند  500متر.

أسئلة متواترة
A

D

C
ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ

D

C

اﳌ ﻴ ﺎ

ﻩ اﻟ ﻌ

ﺐ اﳉﻨﻮﺑ ﻲ

اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

B

ﻤﻴﻘ

ﻓ

ﻣﻴﺎ

ﻴﻂ

ﻩ ﻗﺎ ع

اﶈ ﻴ

ﻂ
ﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻨﻮﺑﻲ
ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄ ﻘ

5000m

أسئلة متواترة

N
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

5000m

S

S
ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

N

اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

اﳌﻴﺎﻩ دون ا

اﳌﻴﺎﻩ دون اﳌﺪارﻳﺔ

500m

ﻣﻴ

ﺎ ﻩ ا ﻟ ﻄﺒ
ﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ

1000m
ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

اﻟﺴﻄﺢ

ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻄ
ﺒﻘﺎت اﻟﻮ
ﺳﻄﻰ

اﻟﺴﻄﺢ

2500m

ﻲ ﻣﻨ

ﻄﻘﺔ
ﻣﻴ ﺎﻩ

ﻗﺎ ع

اﶈ

A

2500m

اﻟ ﻘ ﻄ

ﺔﻓ

ﻲﺷ

ﻤﺎل اﻷ ﻃﻠﺴ ﻲ

اﻟﺴﻄﺢ

B

ﳌﺪ ا ر ﻳ ﺔ

اﻟﺴﻄﺢ

500m

1000m
ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

السؤال  ،3.1الشكل  | 1مسارات امتصاص احمليطات للحرارة – فاحمليطات مكونة من طبقات توجد أبردها وأعالها كثافة في أعماق احمليطات (اللوحتان
العلويتان :تستخدم اخلارطة العلوية للتوجيه) .وتهبط مياه قاع املنطقة القطبية اجلنوبية الباردة (اللون األزرق الداكن) حول املنطقة القطبية اجلنوبية ثم تنتشر
في اجتاه الشمال عبر قاع احمليط إلى وسط احمليط الهادئ (اللوحة العليا إلى اليسار :تشير األسهم احلمراء التي تتحول إلى اللون األبيض إلى االحترار األشد
الذي حدث مؤخراً في مياه القاع باالتصال مع سطح احمليطات) ومحيطات غرب األطلسي (اللوحة العليا إلى اليمني) فض ً
ال عن احمليط الهندي (ال يظهر في
الشكل) .وتهبط املياه العميقة لشمال األطلسي األقل برودة ومن ثم األخف (املمثلة باللون األزرق الفاحت) في املنطقة الشمالية من شمال األطلسي (اللوحة
العليا إلى اليمني :يشير السهم األحمر واألزرق في املياه العميقة إلى االحترار والبرودة في العقد) ثم تنتشر جنوب ًا فوق مياه قاع املنطقة القطبية اجلنوبية .وباملثل،
تهبط املياه الوسطية الباردة في الطبقات األعلى من احمليط (تبني اللوحة السفلى إلى اليسار تفاصيل احمليط الهادئ) .وتبني اللوحة السفلى إلى اليمني احمليط
األطلسي) في املناطق دون القطبية (األسهم احلمراء التي تتحول إلى اللون األبيض تشير إلى احترار مع مرور الوقت) قبل أن تنتشر صوب خط االستواء حتت
املياه دون املدارية احلارة (اللون األخضر) التي تهبط بدورها (األسهم احلمراء التي تتحول إلى األبيض تشير إلى االحترار األشد للمياه الوسطية ودون املدارية
في الفترة األخيرة باالتصال مع السطح) وتنتشر صوب خط االستواء حتت املياه املدارية ،وهي املياه األكثر احتراراً واألخف (اللون البرتقالي) من بني جميع
احمليطات الثالثة .لذلك تقيم احلرارة أو البرودة الزائدة التي تدخل سطح احمليطات (األسهم احلمراء املنحنية) خالئط تهبط ببطء إلى أسفل (األسهم احلمراء
املتموجة حتت السطح).
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السؤال  | 3.2هل تتوافر أدلة على حدوث تغييرات في دورة مياه األرض؟

تشمل الدورة املائية لألرض البخر وسقوط الرطوبة عند سطح األرض .وتوفر التغيرات في كمية بخار املاء في الغالف اجلوي أدلة قوية على
أن الدورة املائية تستجيب بالفعل للمناخ الذي تعرض لالحترار .وتأتي أدلة أخرى من التغيرات في توزيع ملوحة احمليطات التي أصبحت،
نتيجة لنقص الرصدات الطويلة األجل لألمطار والبخر فوق احمليطات العاملية ،مقياس ًا مهم ًا غير مباشر لألمطار.
ويتوقع أن تشتد الدورة املائية في املناخ األكثر احتراراً بالنظر إلى أن الهواء احلار ميكن أن يصبح أكثر رطوبة :فبوسع الغالف اجلوي أن يحتفظ
مبا يزيد بنحو  7في املائة من بخار املاء بالنسبة لكل درجة مئوية من االحترار .وتبني الرصدات منذ سبعينيات القرن املاضي حدوث زيادات
في بخار املاء عند السطح وفي الطبقات السفلى للغالف اجلوي (السؤال  ،3.2الشكل  1أ) مبعدل يتسق واالحترار املرصود .وعالوة على
ذلك ،يتوقع أن يشتد البخر وتساقط األمطار في املناخ األكثر احتراراً.
وتؤيد التغيرات املسجلة في ملوحة احمليطات خالل اخلمسني عام ًا املاضية هذه اإلسقاطات .فمياه البحار حتتوي على كل من املياه املاحلة
والعذبة وتعد ملوحتها دالة لوزن ما حتتويه من أمالح ذائبة .ونظراً ألن الكمية اإلجمالية لألمالح ،التي تأتي من جتوية الصخور ،ال تتغير على
امتداد املستويات الزمنية البشرية؛ فإن ملوحة مياه البحار ال ميكن أن تتغير ،خالل أيام أو قرون إال بإضافة أو إزالة املياه العذبة.

واملياه دون املدارية شديدة امللوحة ،ألن البخر يتجاوز كميات األمطار في حني أن مياه البحر في مناطق خطوط العرض العالية وفي املناطق
املدارية – حيث تسقط األمطار بكميات تزيد عن عن البخر – تكون أقل ملوحة (السؤال  ،3.2الشكل  1ب و د) .ويفقد احمليط األطلسي،
الذي ميثل أكثر أحواض احمليطات ملوحة ،قدراً من املياه العذبة من خالل البخر يزيد عما يحصل عليه من تساقط األمطار ،في حني يتعادل
احمليط الهادئ تقريباً( .أي أن املكاسب من تساقط األمطار تتوازن تقريب ًا مع الفقد من البخر) ،ويغلب تساقط األمطار على احمليط اجلنوبي
(املنطقة احمليطة بالقطب اجلنوبي).
وتعزز التغيرات في امللوحة السطحية ،وفي الطبقة األعلى من احمليط منط امللوحة املتوسط .وقد أصبحت املناطق دون املدارية التي يسودها
البخر أكثر ملوحة في حني أصبحت املناطق دون القطبية واملدارية التي يسودها سقوط األمطار أكثر عذوبة .ولدى دراسة التغيرات في
اخلمسمئة متر العليا ،يتبني أن احمليط األطلسي الذي يغلب عليه البخر أصبح أكثر ملوحة في حني أصبح احمليط الهادئ املتعادل تقريباً،
واحمليط اجلنوبي الذي يغلب عليه سقوط األمطار أكثر عذوبة (السؤال  ،3.2الشكل  1ج).
ومن الصعب رصد التغيرات في كميات األمطار والبخر بصورة مباشرة وعلى النطاق العاملي بالنظر إلى أن معظم مبادالت املياه العذبة فيما
بني الغالف اجلوي والسطح حتدث في نسبة السبعني في املائة من سطح األرض الذي تغطيه احمليطات .وال تتوافر سجالت طويلة األجل عن
سقوط األمطار إال من اليابسة فقط ،وال توجد قياسات طويلة األجل للبخر.
وتبني الرصدات من اليابسة زيادة في كميات األمطار في بعض املناطق وانخفاضات في مناطق أخرى مما يزيد من صعوبة استنباط صورة
متكاملة عاملياً .وقد أظهرت الرصدات املأخوذة من اليابسة حدوث مزيد من ظواهر سقوط األمطار األكثر تطرفاً ،ومزيد من الفيضانات
املرتفعة بانصهار الثلوج السابق في مناطق خطوط العرض الشمالية العالية إال أن هناك أوضاع ًا إقليمية في هذه التغيرات .غير أن الرصدات
املأخوذة من اليابسة ال تكفي حتى اآلن لتوفير أدلة على حدوث تغييرات في حاالت اجلفاف.
ومن ناحية أخرى ،تعمل ملوحة احمليطات كمقياس حساس وفعال لسقوط األمطار فوق احمليطات .وجتسد بصورة طبيعية وتبرز الفرق بني
املياه التي حتصل عليها احمليطات من األمطار واملياه التي تفقدها عن طريق البخر حيث يتسم كالهما بشدة بالتجزئة والتفرق .وتتأثر ملوحة
احمليطات أيض ًا بجريان املياه من القارات ومن انصهار وجتمد اجلليد البحري أو الكتل اجلليدية الطافية .وسوف تغير املياه املضافة من انصهار
اجلليد على األرض من امللوحة التي يتحدد متوسطها عاملي ًا إال أن التغيرات حتى اآلن طفيفة بصورة يتعذر رصدها.
وتظهر البيانات املتعلقة باخلمسني عام ًا املاضية حدوث تغييرات واسعة النطاق في امللوحة في الطبقات العليا للمحيطات ،مما يشير إلى
حدوث تغييرات منتظمة في سقوط األمطار وجريان املياه ناقص ًا البخر على النحو املبني في السؤال  ،3.2الشكل .1
ويستند السؤال  3.2إلى الرصدات الواردة في الفصلني  2و 3وإلى حتليل النماذج في الفصلني  9و.12
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ويربط الغالف اجلوي مناطق الفقدان الصافي للمياه العذبة في احمليطات بتلك التي تزداد فيها املياه العذبة من خالل نقل بخار املاء املتبخر من
مكان آلخر .ويجسد توزيع امللوحة على سطح احمليطات بدرجة كبيرة النمط املكاني للبخر ناقص ًا كميات األمطار ،وجريان وعمليات املياه
من األراضي واجلليد البحري .وثمة بعض التحول في األمناط ذات الصلة ببعضها اآلخر نتيجة للتيارات احمليطية.
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السؤال  ،3.2الشكل  | 1تتعلق التغيرات في ملوحة سطح البحر بأمناط البخر ناقص ًا كمية األمطار في الغالف اجلوي (البخر  -كمية األمطار) والتغيرات في
مجموع كمية املياه الناشئة عن األمطار (أ) التغير اخلطي ( )2010-1988في مجموع كمية املياه القابلة للسقوط (مبقياس امللوحة العملي ( )78بخار املاء
املنبعث من سطح األرض من خالل كامل الغالف اجلوي) (كيلوغرام لكل متر مربع للعقد) من رصدات السواتل (املسبار اخلاص بجهاز التصوير باملوجات
ال عن  Wentzوآخرون( )2007 ،األلوان الزرقاء :تشير إلى الرطوبة؛ األلوان الصفراء :تشير إلى اجلفاف)( .ب) شبكة املتوسط الصافي من علم
القصيرة) ( نق ً
املناخ للفترة  2005-1979البخر – كمية األمطار (سم في السنة) من حتليالت األرصاد اجلوية (املراكز الوطنية لإلسقاطات البيئية /مركز بحوث الغالف اجلوي،
وفق ًا لـ  Kalnayوآخرون( )1996 ،األلوان احلمراء ،البخر الصافي ،األلوان الزرقاء :كمية األمطار الصافية)( .ج) التغير ( )2000-1950في ملوحة السطح (لكل
 50عاماً) (وفق ًا لـ  Durackو( )2010 ،Wijffelsجتديد األلوان الزرقاء ،األلوان الصفراء – احلمراء (األكثر ملوحة)( .د) متوسط ملوحة السطح من علم املناخ
(مبقياس امللوحة العملي) (األلوان الزرقاء أقل من  ،35األلوان الصفراء واحلمراء أكثر من .)35
ا
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السؤال  | 3.3ما هى صلة حتمض احمليطات البشرية املنشأ بتغير املناخ؟

ينشأ كل من تغير املناخ البشري املنشأ وحتمض احمليطات البشري املنشأ عن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .فارتفاع
مستويات ثاني أكسيد الكربون (  )COباإلضافة إلى غازات االحتباس احلراري األخرى يغير بصورة غير مباشرة من النظام املناخي لكونها
متتص احلرارة عندما تنعكس عائدة من سطح األرض .وحتمض احمليطات البشري املنشأ ميثل نتيجة مباشرة لزيادة تركيزات ثاني أكسيد
الكربون حيث إن املياه البحرية متتص حالي ًا نحو  30في املائة من ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ من الغالف اجلوي.
2

ويشير حتمض احمليطات إلى حدوث انخفاض في درجة احلموضة  pHخالل فترة ممتدة تكون عادة عقوداً أو أطول من ذلك ،ويرجع ذلك
بالدرجة األولى إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي .ودرجة احلموضة مقياس ال متييز له للحموضة .ويصف حتمض
احمليطات اجتاه التغيير في درجة احلموضة وليس نقطة التعادل لذلك مبعنى أن قيمة درجة حموضة احمليطات آخذة في االنخفاض إال أن من
غير املتوقع أن تصبح احمليطات حمضية (قيمة درجة حموضة أقل من  .)7وقد حتدث حموضة احمليطات نتيجة إلضافات كيميائية أخرى
أومستخلصات من احمليطات تكون عدمية التأثير (مثل إطالق مركبات النيتروجني والكبريت في الغالف اجلوي) .ويشير حتمض احمليطات
البشري املنشأ إلي عنصر انخفاض درجة احلموضة نتيجة لنشاط بشري.

وعندما حتدث مبادالت لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي عبر السطح املشترك بني الهواء والبحار ،فإنه يتفاعل مع املياه البحرية من
خالل سلسلة من أربعة تفاعالت كيميائية تزيد من تركيزات أنواع الكربون :ثاني أكسيد الكربون املذاب )) (  (COوحمض الكربونيك
(  )H COوالبيكربونات (:)HCO -
2 aq

3

3

2

)CO2(atmos)		CO2(aq)	(1
)CO2(aq) + H2O		 H2CO3	(2
)H2CO3		H+ + HCO3–	(3
)HCO3–		H+ + CO32–	(4

وتنتج أيونات الهيدروجني ( )+Hمن خالل هذه التفاعالت .ويقابل هذه الزيادة في تركيزات أيونات الهيدروجني احمليطية انخفاض في درجة
احلموضة أو زيادة في احلموضة ذاتها .وفي الظروف العادية للمياه البحرية ،سوف يلتحم أكثر من  99.99في املائة من أيونات الهيدروجني الناجت من
حتليل أيون الكربونات ( )Co -إلنتاج بيكربونات إضافية ( .)HCO -وعلى ذلك فإن إضافة ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ في احمليطات يخفض
من درجة احلموضة ويستهلك أيونات الكربونات .وميكن استرجاع التفاعالت بالكامل ،وأصبحت الدينامية احلرارية األساسية لهذه التفاعالت في
املياه البحرية معروفة متام ًا لدرجة أنه عند وصول قيمة درجة احلموضة إلى نحو ما يقرب من  8.1يكون ما يقرب من  90في املائة من الكربون في شكل
أيونات بيكربونات ،و 9في املائة في شكل أيونات كربونات ،وما ال يتجاوز نحو  1في املائة من الكربون في شكل ثاني أكسيد كربون ذائب .والنتائج
ال عن األدلة املتوافرة من السجالت اجليولوجية ،تبني بوضوح ،أن النظم اإليكولوجية البحرية معرضة
من املختبرات وامليدان ،ودراسات النماذج فض ً
بدرجة كبيرة لزيادات في ثاني أكسيد كربون احمليطات وانخفاضات مقابلة في قيمة درجة احلموضة وأيونات الكربونات.
وال يتفاعل تغير املناخ وحتمض احمليطات البشري املنشأ بصورة منفصلة .ففي حني أن ثاني أكسيد الكربون الذي متتصه احمليطات ال يسهم في
االحترار بفعل االحتباس احلراري ،فإن احترار احمليطات يقلل من ذوبان ثاني أكسيد الكربون في املياه البحرية ومن ثم يخفض من كمية ثاني أكسيد
الكربون التي ميكن أن متتصها احمليطات من الغالف اجلوي .وعلى سبيل املثال فإنه في ظل تركيزات ثاني أكسيد الكربون املضاعفة من عصر ما
قبل الصناعة ،وزيادة درجتني مئويتني في درجات احلرارة ،متتص املياه البحرية نسبة تقل بنحو  10في املائة من مجموع كمية الكربون ( )CTعما
كان يحدث دون زيادة في درجات احلرارة (قارن العمودين  4و 6في اجلدول  ،)1إال أن درجة احلموضة  pHتظل دون تغيير .وعلى ذلك تقل قدرة
احمليطات األكثر احتراراً على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي ومع ذلك تظل تتعرض لتحمض احمليطات .ويتمثل السبب في ذلك في أن
البيكربونات تتحول إلى كربونات في احمليطات األكثر احتراراً مما يؤدي إلى اطالق أيونات الهيدروجني ومن ثم ثبات درجة احلموضة.
2
3

3
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ومنذ نحو عام  ،1750أسفر إطالق ثاني أكسيد الكربون من األنشطة الصناعية والزراعية عن زيادة فى املتوسط العاملي لتركيزات ثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي من  278إلى  390.5جزء في املليون في  .2011وقد زاد اآلن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي عما
تعرضت له األرض على مدى فترة الـ  800000سنة األخيرة ،ويتوقع أن يستمر في االرتفاع بسبب اعتمادنا على الوقود األحفوري للحصول
على الطاقة .وحتى اآلن ،امتصت احمليطات ما يقرب من  30 ± 155بيتاغرام كربون من الغالف اجلوي ،وهو ما يعادل تقريب ًا ربع مجموع
كمية ثاني أكسيد الكربون املنبعثة ( 85 ± 555بيتاغرام كربون) من األنشطة البشرية منذ عصر ما قبل الصناعة .وقد أدت عملية االمتصاص
الطبيعية هذه إلى إحداث خفض كبير في مستويات غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي ،وقللت من بعض تأثيرات االحترار العاملي.
غير أن المتصاص احمليطات لثاني أكسيد الكربون تأثيراً كبيراً على كيمياء مياه البحر .فقد انخفض متوسط درجة احلموضة في املياه
السطحية للمحيطات بالفعل بنحو  0.1وحدة من نحو  8.2إلى  8.1منذ بداية الثورة الصناعية .وتشير تقديرات تركيزات ثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي واحمليطات املتوقعة في املستقبل إلى أن متوسط درجة حموضة احمليطات ،بحلول نهاية هذا القرن ،قد يقل مبقدار
 0.2إلى  0.4في املائة عما هو عليه اآلن .ومستوى درجة احلموضة لوغارمتي ومن ثم فإن تغيير وحدة واحدة يقابله تغيير في تركيزات أيون
الهيدروجني بعشرة أمثالها.
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السؤال  ،3.3الشكل  | 1سالسل زمنية مبسطة للكسر اجلزيئي (جزء في املليون) لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي في مرصد مونا لوا للغالف اجلوي
(اخلط األحمر العلوي) ،والضغط اجلزئي لثاني أكسيد الكربون لسطح احمليط (  ،pCOاخلط األزرق األوسط) ودرجة حموضة سطح احمليط (اخلط األخضر
السفلي) في محطة ألوها في شمال هاواي في شمال احمليط الهادئ شبه املداري للفترة من  1990إلى ( 2011نق ً
ال عن  Doneyوآخرين ،2009 ،وبيانات من Dore
وآخرين .)2009 ،وتشير النتائج إلى أن تغير الضغط اجلزئي لثاني أكسيد الكربون  pCOفي سطح احمليط يتفق بصورة عامة مع الزيادة في الغالف اجلوي إال أنه
أكثر تغيراً بالنظر إلى املستوى الواسع النطاق للتقلبية فيما بني السنوات للعمليات احمليطية.
السؤال  ،3.3اجلدول  | 1درجة حموضة احمليطات والتغيرات في بارامترات نظام الكربون في مياه السطح لتضاعف ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي قبل
عصر الصناعة مع درجتني مئويتني من االحترار.
2

2

عصر ما قبل الصناعة
( 280جزء ًا في
املليون من احلجم)
 20درجة مئوية

البارامترات

(نسبة التغير مقابل
عصر ما قبل الصناعة)

 x 2عصر ما قبل
الصناعة
( 560جزء ًا في
املليون من احلجم)
 20درجة مئوية

 x 2عصر ما قبل الصناعة
( 560جزء ًا في املليون من
احلجم)
 22درجة مئوية

(نسبة التغير مقابل
عصر ما قبل الصناعة)

درجة احلموضة ()pH

8.1714

7.9202

–

7.9207

–

أيونات الهيدروجني
(واحد من مليون جزئ
جرامي لكل كجم)

6.739e–9

1.202e–8

()78.4

1.200e–8

()78.1

ثاني أكسيد الكربون
(الذائب) (واحد من
مليون اجلزئ اجلرامي
لكل كجم)

9.10

18.10

()98.9

17.2

()89.0

أيون البيكربونات
(واحد من مليون جزئ
جرامي لكل كجم)

1723.4

1932.8

()12.15

1910.4

()10.9

أيون الكربونات (واحد
من مليون من اجلزئ
اجلرامي لكل كجم)

228.3

143.6

(–)37.1

152.9

(–)33.0

مجموع الكربون (واحد
من مليون من اجلزئ
اجلرامي لكل كجم)

1960.8

2094.5

()6.82

2080.5

()6.10

مالحظات:

أ ) (  = COثاني أكسيد الكربون الذائب = H CO ،حمض الكربونيك = HCO - ،أيون بيكربونات = CO - ،أيون كربونات = C ،مجموع كمية الكربون،
) ( CO ) + HCO - + CO
2 aq

2 aq
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السؤال  | 4.1كيف يتغير اجلليد البحري في منطقتي القطب الشمالي والقطب اجلنوبي؟

للغطاء اجلليدي البحري على محيط القطب الشمالي واحمليط اجلنوبي حول القارة القطبية اجلنوبية خواص مختلفة ،ويظهران تغيرات مختلفة
مبرور الوقت .وكان هناك خالل السنوات األربع والثالثني املاضية ( )2012-1979اجتاه تغير هبوطي يبلغ  3.8في املائة في العقد في املتوسط
السنوي حلجم اجلليد البحري في القطب الشمالي .وقد انخفض متوسط السمك الشتوى للجليد البحري للمحيط املتجمد الشمالي مبا
يقرب من  1.8متر فيما بني  1978و ،2008وتقلص احلجم الكلي (الكتلة) للجليد البحري في القطب الشمالي في جميع أوقات السنة.
ويعزى االنخفاض األكثر سرعة في رقعة اجلليد البحري في احلد األدنى الصيفي إلى هذه التغيرات .وعلى العكس من ذلك ،أظهرت الرقعة
اإلجمالية للجليد البحري للقطب اجلنوبي ،خالل فترة األربعة والثالثني عام ًا نفسها ،زيادة طفيفة بلغت  1.5في املائة في العقد ،إال أن هناك
اختالفات إقليمية شديدة في التغيرات حول القطب اجلنوبي .ونظرا إلى أن قياسات سمك اجلليد البحري في منطقة القطب اجلنوبي قليلة
لدرجة يتعذر معها تقدير ما إذا كان حجمها الكامل (كتلتها الكاملة) ينخفض باطراد أم أنه يتزايد.

وقدمت السواتل ذات القدرة على التمييز بني اجلليد واملياه املفتوحة صورة عن التغيرات في غطاء اجلليد البحري .ومنذ عام  ،1979انخفض
املتوسط السنوي لرقعة اجلليد في القطب الشمالي بنسبة  3.8في املائة للعقد .وكان االنخفاض في الرقعة في نهاية الصيف (أواخر أيلول/
سبتمبر) أكبر من ذلك بنسبة  11في املائة للعقد ،ووصل إلى انخفاض قياسي في  .2012وقد انخفض متوسط العقد لرقعة احلد األدنى للغطاء
اجلليدي في القطب الشمالي في أيلول /سبتمبر في كل عقد منذ أن بدأت سجالت السواتل .وتشير سجالت الغواصات والسواتل إلى أن
سمك جليد القطب الشمالي ومن ثم احلجم الكلي آخذ في التناقص أيضاً .وتسهم التغيرات في الكميات النسبية للجليد الدائم واملوسمي
في إحداث خفض في حجم اجلليد .وعبر سجل األربعة والثالثني عاماً ،فقد ما يقرب من  17في املائة من هذا النوع من اجلليد البحري بفعل
االنصهار واالنتقال إلى خارج احلوض منذ  ،1979و 40في املائة منذ  .1999وفي حني أن رقعة غطاء اجلليد البحري للقطب الشمالي قد تتباين
من عام آلخر نتيجة لتغير اإلنتاج املوسمي ،فإن نسبة اجلليد الدائم الكثيف ومجموع حجم اجلليد البحري ال ميكن أن تنتعش إال ببطء.
وخالف ًا للقطب الشمالي ،فإن غطاء اجلليد البحري حول القطب اجلنوبي مقيد بخطوط العرض شمال خط عرض  78درجة جنوب ًا بسبب
وجود الكتلة األرضية القارية .ورقعة اجلليد البحري مبنطقة القطب اجلنوبي موسمية إلى حد كبير حيث ال يزيد متوسط السمك عن متر
واحد واحد في وقت وصول اجلليد إلى أقصى رقعة في أيلول /سبتمبر .وال يتبقى سوى جزء صغير من الغطاء اجلليدي في احلد األدنى
الصيفي في شباط /فبراير ،وال يتجاوز عمر اجلليد البحري للقطب اجلنوبي أكثر من عامني إال بالنسبة لكميات ضئيلة للغاية .وتتعرض حافة
اجلليد للمحيطات املفتوحة ،ويزيد معدل سقوط الثلوج على اجلليد البحري للقطب الشمالي عن ذلك الذي يهبط في القطب اجلنوبي.
وعندما تكفي حمولة الثلج الناجتة عن سقوط الثلوج لضغط سطح اجلليد إلى ما دون مستوى سطح البحر ،تتغلغل املياه البحرية في قاعدة
ال عن التجميد
تراكم الثلوج ،ويتشكل الثلج – اجلليد عندما تتجمد الثلوج الذائبة .وعلى ذلك يسهم حتول الثلوج إلى جليد (فض ً
القاعدي من قبيل ذلك الذي يحدث في القطب الشمالي) في الزيادة املوسمية في سمك اجلليد واحلجم الكلي للجليد قي القطب اجلنوبي.
وتكون الثلوج – اجلليد عرضة للتغيرات في التساقط ومن ثم التغيرات في املناخ اإلقليمي .وتظل نتائج التغيرات في معدل التساقط على
سمك اجلليد البحري للقطب اجلنوبي مجا ًال تتركز عليه البحوث.
ومساحة الغطاء اجلليدي البحري للقطب اجلنوبي عبر خطوط العرض شديدة التغير ،لكونها غير مقيدة بحدود برية .ففي غرب ساحل
القطب اجلنوبي ،يسود اجنراف اجلليد البحري من الشرق إلى الغرب ،أما في الشمال ،فيتم االجنراف من الغرب إلى الشرق ،وهو شديد
التباين ،إذ ميكن مشاهدة أمناط دوران مختلفة باجتاه حركة عقارب الساعة في بحري ويديل وروس في حني أن الدوران يكون أكثر تغيراً حول
شرق القارة القطبية اجلنوبية .ويتحكم االجنراف املتباين جزئي ًا في االمتداد الشمالي للغطاء اجلليدي البحري الذي يؤدي في أشهر الشتاء إلى
تكوين جليد جديد في مناطق املياه املفتوحة بصفة دائمة (الفجوات الساحلية) على طول اخلطوط الساحلية ،وتسفر هذه املناطق اخلاصة
بتكوين اجلليد عن مياه محيطية أكثر ملوحة وكثافة ،وتصبح أحد املصادر الرئيسية ألكثر املياه عمق ًا في محيطات العالم.
وخالل نفس فترة األربعة والثالثني عام ًا من سجل السواتل ،زادت املساحة السنوية للجليد البحري في منطقة القطب اجلنوبي بنحو  1.5في
املائة في كل عقد .غير أن هناك اختالفات في اجتاهات التغير فيما بني األقاليم ،إذ تنحسر الرقعة في بحري بلينجشاوسن وأمندسن وتزيد
بدرجة كبيرة في بحر روس الذي يسيطر على االجتاه الشامل .على أن من غير املؤكد ما إذا كانت الزيادة الشاملة الطفيفة في رقعة اجلليد
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ويقع جزء كبير من مجموع غطاء اجلليد البحري في القطب الشمالي فوق خط عرض  60درجة شما ًال (السؤال  ،4.1الشكل  ،)1وحتيط به
األرض من اجلنوب مع فتحات إلى أرخبيل القطب الشمالي الكندي وبحار بيرنغ وبارينتس وغرينالند .ويظل بعض اجلليد في حوض القطب
الشمالي قائم ًا لعدة فصول ،ويتزايد سمكه نتيجة لتجمد املياه البحرية عند القاعدة والتشوهات (االرتفاعات املتطاولة والطوافات) .وال
يزداد سمك اجلليد البحري املوسمي إال مبقدار مترين ،إال أن اجلليد البحري الذي يزيد عمره عن عام واحد (اجلليد الدائم) ميكن أن يزداد
سمكه إلى عدة أمتار .وينجرف اجلليد البحري في القطب الشمالي داخل احلوض مدفوع ًا بالرياح والتيارات احمليطية :يغلب على متوسط
منط االجنراف منط الدوران في اجتاه حسب حركة عقارب الساعة في غربي منطقة القطب الشمالي وتيار اإلجنراف القطبي الذي ينقل اجلليد
البحري السيبيري عبر القطب الشمالي ويصدره من احلوض عن طريق مضيق فرام.
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البحري في القطب اجلنوبي ميكن أن تستخدم كمؤشر معقول على املناخ ألنها تختلف من عام آلخر ومن مكان آلخر حول القارة .وتشير
نتائج من أحدى الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى أن هذه االجتاهات املتعارضة في رقعة الغطاء اجلليدي قد تكون ناجتة عن التغير في سرعات
الرياح اإلقليمية وأمناطها .ومن املتعذر ،دون توافر تقديرات أفضل عن سمك اجلليد وحجمه ،حتديد كيفية استجابة الغطاء اجلليدي البحري
في القطب اجلنوبي للمناخ املتغير أو حتديد البارامترات املناخية األكثر تأثيراً.
وهناك اختالفات كبيرة في البيئة والعمليات الفيزيائية التي تؤثر في حالة الغطاء اجلليدي البحري في كل من القطب الشمالي واملنطقة
القطبية اجلنوبية ،وتسهم في استجاباتها غير املتماثلة لتغير املناخ .وقد قدم السجل الطويل واملستمر دون انقطاع للرصدات املأخوذة من
السواتل صورة واضحة لالنحسار في الغطاء اجلليدي البحري في القطب الشمالي إال أن األدلة املتوافرة متنعنا من إصدار بيانات مؤكدة عن
التغيرات الشاملة في اجلليد البحري في منطقة القطب اجلنوبي وأسبابها.
%1.3+
Sea

%3.2+

ell

ﺳﻴﺒﺮﻳﺎ

dd
We

أسئلة متواترة

and
usen
gsha Seas
in
ll
e
B
dsen
Amun

اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
°60S

%1.3+

ea

–%4.6

) 610ﻛﻢ (2

–1.0

0.0
 3.8ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ2010

2000

) 610ﻛﻢ (2

ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت اﳌﺪى

1.0

ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت اﳌﺪى

1990

°60N

 5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ

0.0
 1.5+ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ

أﻻﺳﻜﺎ

–%2.5

–%7.0

1.0

2010

–%6.1

%4.3+

2000

–%9.3

Ross
S

 10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ

ing
Ber a
Se

–%2.2

Barents
Sea

–%4.3

%7.3+

ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻨﻮﺑﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

–1.0

1990

السؤال  ،4.1الشكل  | 1متوسط منط الدوران في اجلليد البحري والتغيرات العقدية (كنسبة مئوية) للتباينات السنوية في مساحة اجلليد (أي بعد
إزالة الدورة الفصلية) في مختلف قطاعات منطقة القطب الشمالي والقارة القطبية اجلنوبية .وتبني األسهم االجتاه املتوسط الجنراف اجلليد وحجمه.
ويظهر متوسط الغطاء اجلليدي البحري للفترة من  1979حتى  ،2012من رصدات السواتل برقعته القصوى (والدنيا) في التظليل البرتقالي (الرمادي).
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السؤال  | 4.2هل األنهار اجلليدية آخذة في االختفاء في املناطق اجلبلية؟

تختفي األنهار اجلليدية ،في الكثير من السالسل اجلبلية حول العالم ،استجابة للزيادات في درجات حرارة الغالف اجلوي خالل العقود
السابقة .وقد أبلغ عن اختفاء األنهار اجلليدية في اجلبال الكندية وجبال الروكي في املنطقة القطبية الشمالية ،وفي جبال األنديز ،وباتاجونيا،
وجبال األلب األوروبية ،وتني شان ،واجلبال املدارية في أمريكا اجلنوبية ،وأفريقيا وآسيا وفي مناطق أخرى .فقد اختفى من هذه املناطق أكثر
من  600نهر جليدي خالل العقود املاضية .وسوف يختفي الكثير من األنهار اجلليدية األخرى حتى وإن لم يحدث املزيد من االحترار .كما
أن من احملتمل أن تفقد بعض السالسل اجلبلية معظم ،إن لم يكن جميع ،أنهارها اجلليدية.

وقد يستغرق نهر جليدي عدة عقود لكي يعدل رقعته وفق ًا للتغير اآلني في املناخ ،وعلى ذلك فإن معظم األنهار اجلليدية أكبر في الوقت
احلاضر مما قد تكون عليه عندما يتحقق التوازن مع املناخ اجلاري .ونظراً ألن الوقت الالزم للتعديل يتزايد مع زيادة حجم النهر اجلليدى ،فإن
األنهار اجلليدية الكبيرة سوف تواصل التقلص خالل العقود القليلة القادمة حتى إذا استقرت درجات احلرارة .وستواصل األنهار اجلليدية
الصغيرة أيض ًا تقلصها إال أنها سوف تعدل رقعتها وانحدارها بصورة أسرع ،وسوف يختفى الكثير منها نهائي ًا في نهاية املطاف.
ويؤثر الكثير من العوامل في تطوير كل نهر جليدي في املستقبل وما إذا كان سيختفي :مثل حجمه ونطاق ارتفاعه ،وتوزيع املساحة مع
االرتفاع ،وخواص سطحه (مثل كمية احلطام الصخري التي تغطية) .وتتباين هذه العوامل تباين ًا شاسع ًا من منطقة ألخرى ،وفيما بني األنهار
اجلليدية املتجاورة كذلك .كما أن العوامل اخلارجية ،مثل الطبوغرافيا احمليطة والنظام املناخي ،مهمة أيض ًا لتطور النهر اجلليدي في املستقبل.
ويستجيب كل نهر جليدي خالل نطاقات زمنية قصيرة (عقد أو عقدان) لتغير املناخ بصورة منفردة وبشكل مختلف في التفاصيل.
وخالل الفترات األطول من نحو  50عاماً ،تكون االستجابة أكثر اتساقاً ،وأقل اعتماداً على التفاصيل البيئية مما يعني أن باإلمكان منذجة
االجتاهات الطويلة األجل في تطور النهر اجلليدي بصورة جيدة .وتقام هذه النماذج على أساس فهم املبادئ الفيزيائية األساسية .وعلى سبيل
املثال ،فإن حدوث زيادة في املتوسط احمللي لدرجة حرارة الهواء دون تغيير في كميات األمطار سوف يتسبب في حتول إلى أعلى في ارتفاع
خط التوازن (( )ELAانظر املسرد) بنحو  150متراً عن كل درجة مئوية في احترار الغالف اجلوي .ويبني السؤال  ،4.2الشكل  1هذا التحول
إلى أعلى ونتائجه بالنسبة لألنهار اجلليدية ذات نطاقات أحجام وارتفاعات مختلفة.
وفي البداية ،يكون جلميع األنهار اجلليدية منطقة تراكم (اللون األبيض) فوق ارتفاع خط التوازن ،ومنطقة ذويان حراري (أزرق فاحت) حتت
هذا االرتفاع (السؤال  ،4.2الشكل  1أ) .ومع حتول ارتفاع خط التوازن ( )ELAإلى أعلى ،تتقلص مساحة التراكم وتتسع مساحة الذويان
احلراري ،ومن ثم تزيد املساحة التي يفقد فيها اجلليد من خالل االنصهار (السؤال  ،4.2الشكل  1ب) .ويسفر هذا اخللل في االتزان عن
فقد شامل للجليد .وبعد عدة سنوات تتراجع مقدمة النهر اجلليدي وتتقلص مساحة الذويان احلراري إلى أن يعدل النهر اجلليدي من رقعته
وفق ًا للمناخ اجلديد (السؤال  ،4.2الشكل  1ج) .وحيثما يكون تغير املناخ قوي ًا بدرجة تكفي لرفع مستوى خط التوازن بصورة دائمة فوق
أعلى نقطة في مجرى النهر اجلليدي (السؤال  ،4.2الشكل  1ب إلى اليمني) يختفي النهر اجلليدي نهائي ًا في نهاية املطاف (السؤال ،4.2
الشكل  1ج إلى اليمني) .وسوف تتقلص األنهار اجلليدية املرتفعة ،التي حتتفظ مبناطق التراكم اخلاصة بها ،إال أنها لن تختفي (السؤال ،4.2
الشكل  1ج إلى اليسار والوسط) .وقد تفقد األنهار اجلليدية للوديان الشاسعة الكثير من ألسنتها حيث تترك على األرجح بحيرة في مكانها
(السؤال  ،4.2الشكل  1ج إلى اليسار) .وبجانب درجة حرارة الهواء ،تؤثر التغيرات في كمية وموسمية األمطار كذلك في التحول في خط
التوازن .وتضطلع دينامية النهر اجلليدي (مثل سرعة التدفق) بدور إال أنه لم يعالج في هذا املخطط املبسط.
وقد أكد الكثير من الرصدات أن األنواع املختلفة من األنهار اجلليدية تستجيب بشكل مختلف لتغير املناخ األخير .فعلى سبيل املثال ،فإن
األلسنة السطحية املنخفضة في األنهار اجلليدية للوديان الشاسعة (كما في أالسكا وكندا أو األلب) تظهر حالي ًا أشد اخلسائر في الكتلة
بصورة مستقلة إلى حد كبير عن أي جانب أو التظليل أو الغطاء الركامي .ويتباطأ هذا النوع من األنهار اجلليدية في تعديل نطاقه وفق ًا
للظروف املناخية اجلديدة ،ويتصرف بالدرجة األولى بتقليل السمك دون حدوث تراجع كبير في نهايته .وعلى العكس من ذلك ،فإن األنهار
اجلليدية الصغيرة في اجلبال ،التي لها انحدارات ثابتة تقريباً ،تتعدل بسرعة أكبر وفق ًا للمناخ اجلديد عن طريق تغيير حجم منطقة الذويان
احلراري بقدر أكبر من السرعة (السؤال  ،4.2الشكل  1ج في الوسط).
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وفي جميع املناطق اجلبلية التي يوجد بها أنهار جليدية حالياً ،تقلص حجم األنهار اجلليدية بدرجة كبيرة خالل املائة واخلمسني عام ًا املاضية.
وخالل تلك الفترة ،اختفى الكثير من األنهار اجلليدية الصغيرة .ومع بعض االستثناءات احمللية القليلة ،انتشر بالفعل تقلص األنهار اجلليدية
(انخفضت في املساحة واحلجم) على الصعيد العاملي ،وكان االنخفاض شديداً على وجه اخلصوص خالل أربعينيات القرن املاضي ،ومنذ
ثمانيناته .غير أن هناك أيض ًا بعض املراحل التي اتسمت باالستقرار النسبي خالل تسعينات القرن قبل املاضي ،وعشرينيات القرن املاضي،
وسبعينيات القرن املاضي على النحو الذي تبينه القياسات الطويلة األجل للتغيرات في الطول ،ومنذجة التوازن الكتلي .وتوفر القياسات
التقليدية في املواقع الطبيعية ،وبصورة مطردة القياسات احملمولة جواً والسواتل – أدلة مؤكدة في معظم املناطق احلافلة باألنهار اجلليدية
على أن معدل االنخفاض في مساحة األنهار اجلليدية كان أعلى في العقدين املاضيني مما كان عليه في السابق ،وأن األنهار اجلليدية مستمرة
في التقلص .غير أن األنهار اجلليدية ،في بعض املناطق ،تتصرف بطريقة مختلفة ،فإزدادت رغم أن معظم األنهار اجلليدية األخرى كانت
تنحسر (مثل تلك الواقعة على سواحل نيوزيلندا ،والنرويج وجنوبي باتاجونيا (شيلي) أو سلسلة جبال كاراكورام في آسيا) .وبصفة عامة
فإن حاالت الزيادة هذه كانت نتيجة لظروف تضاريسية و/أو مناخية خاصة (مثل زيادة كميات األمطار).
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وقد أكد الكثير من الرصدات أن األنواع املختلفة من
األنهار اجلليدية تستجيب بشكل مختلف لتغير املناخ
األخير .فعلى سبيل املثال ،فإن األلسنة السطحية
املنخفضة في األنهار اجلليدية للوديان الشاسعة (كما
في أالسكا وكندا أو األلب) تظهر حالي ًا أشد اخلسائر
في الكتلة بصورة مستقلة إلى حد كبير عن أي جانب
أو التظليل أو الغطاء الركامي .ويتباطأ هذا النوع من
األنهار اجلليدية في تعديل نطاقه وفق ًا للظروف املناخية
اجلديدة ،ويتصرف بالدرجة األولى بتقليل السمك
دون حدوث تراجع كبير في نهايته .وعلى العكس من
ذلك ،فإن األنهار اجلليدية الصغيرة في اجلبال ،التي لها
انحدارات ثابتة تقريباً ،تتعدل بسرعة أكبر وفق ًا للمناخ
اجلديد عن طريق تغيير حجم منطقة الذويان احلراري
بقدر أكبر من السرعة (السؤال  ،4.2الشكل  1ج في
الوسط).
وميكن أن تتحدد االستجابة الطويلة األجل ملعظم أنواع
األنهار اجلليدية بصورة جيدة للغاية باألسلوب املبني في
السؤال  ،4.2الشكل  .1غير أن منذجة استجابة األنهار
اجلليدية في املدى القصير أو االستجابة الطويلة األجل
لألنواع األكثر تعقيداً من األنهار اجلليدية (مثل تلك
التي يغطيها ركام كثيف ،وتغذيها ثلوج االنهيارات
ولها مساحات تراكم غير مترابطة ،ومن النمط العرامي
أو تنفصل منها كتل جليدية إلى املياه) فهي أمر صعب.
وتتطلب هذه احلاالت معارف مفصلة عن خواص األنهار
اجلليدية األخرى مثل التوازن الكتلي ،وتوزيع سمك
اجلليد والهيدرولوكية الداخلية .وال تتوافر هذه البيانات
بالنسبة ملعظم األنهار اجلليدية في أنحاء العالم ،ومن ثم
ميكن وضع تقدير تقريبي فقط الستجابتها لتغير املناخ
من خالل املخطط املبني في السؤال  ،4.2الشكل .1
وتضم سلسلة جبال كاراكورام والهيمااليا ،مثالً ،طائفة
عريضة من أنواع األنهار اجلليدية والظروف املناخية ،وما
زالت خصائص هذه األنهار غير معروفة على نحو جيد.
ويؤدي ذلك إلى أن يسود عدم اليقني بصورة خاصة تطور
هذه األنهار في املستقبل .غير أن من املتوقع أن تضيق
الثغرات في املعرفة بدرجة كبيرة خالل السنوات القادمة
وذلك بفضل زيادة استخدام البيانات الساتلية (مثل جتميع
عمليات حصر األنهار اجلليدية أو استخالص سرعات
التدفق) ،وتوسع شبكات القياس األرضية القاعدة.
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ELA2

السؤال  ،4.2الشكل  | 1رسم تخطيطي لثالثة أنواع من األنهار اجلليدية موجودة
على ارتفاعات مختلفة واستجابتها للتحول إلى أعلى في ارتفاع خط التوازن (.)ELA
(أ) بالنسبة ملناخ معني ،يكون خلط التوازن ارتفاع محدد ( ،)ELA1وجلميع األنهار
اجلليدية حجم محدد( .ب) نتيجة الرتفاع درجة احلرارة ،يتحول ارتفاع خط التوازن
إلى أعلى التخاذ ارتفاع جديد ( .)ELA2ويسفر ذلك في البداية عن انخفاض في
منطقة التراكم وزيادة في مناطق الذويان احلراري جلميع األنهار اجلليدية( .ج) بعد
أن تكيف حجم النهر اجلليدي وفق ًا الرتفاع خط االتزان اجلديد ،يفقد النهر اجلليدي
للوادي لسانه( ،إلى اليسار) ،وتختفي األنهار اجلليدية الصغيرة كلية (إلى اليمني).

وباختصار ،فإن مصير األنهار اجلليدية سيكون متباينا بحسب كل من اخلواص النوعية ،والظروف املناخية في املستقبل .وسوف يختفي
املزيد من األنهار اجلليدية ،وتفقد أنهار جليدية أخرى معظم أجزائها السفلية ،وقد ال تتغير أنهار أخرى بصورة كبيرة .وحيثما يكون ارتفاع
خط التوازن في أعلى ارتفاع بالفعل على نهر جليدي معني ،من احملتم أن يختفي هذا النهر بالكامل ما لم يبرد املناخ .كما أن جميع األنهار
اجلليدية سوف تختفي في األقاليم التي يزيد فيها ارتفاع خط التوازن عن أعلى ارتفاع في املستقبل.

136

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 5.1هل متثل الشمس قوة محركة رئيسية للتغيرات احلديثة في املناخ؟
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ميثل مجموع األشعة الشمسية (( )TSIالفصل  )8مقياس ًا ملجموع الطاقة التي تصل من الشمس عند قمة الغالف اجلوي .وتتباين هذه
الطاقة تباينا شاسعا من مستويات زمنية من باليني السنني حتى بضعة أيام قليلة وإن كانت التباينات صغيرة نسبي ًا خالل املائة واألربعني عام ًا
املاضية .وتعد التغيرات في األشعة الشمسية محرك ًا مهم ًا للتقلبية املناخية (الفصل األول :الشكل  )1.1ومنها اإلنبعاثات البركانية والعوامل
البشرية املنشأ .وعلى ذلك ،فهي تساعد في تفسير التغير املرصود في درجات احلرارة السطحية العاملية خالل فترة استخدام األجهزة (السؤال
 ،5.1الشكل 1؛ الفصل العاشر) ،وخالل األلفية األخيرة .وفي حني أنه قد يكون للتقلبية الشمسية إسهام ملموس في التغيرات في درجات
احلرارة السطحية العاملية في أوائل القرن العشرين ،فإنه ال ميكن أن تفسر الزيادة املرصودة منذ أن بدأ قياس مجموع األشعة الشمسية بصورة
مباشرة عن طريق السواتل في أواخر سبعينيات القرن املاضي (الفصالن  8و .)10
وقلب الشمس عبارة عن مفاعل انشطار نووي ضخم يحول الهيدروجني إلى هليوم .وتنتج هذه العملية طاقة تُشع في أنحاء النظام الشمسي
في شكل إشعاع كهرمغنطيسي .وتتباين كمية الطاقة التي تصيب قمة الغالف اجلوي لألرض بحسب توليد الطاقة الكهرمغنطيسية
وانبعاثها بواسطة الشمس وعلى املسار املداري لألرض حول الشمس.
وقد قامت األجهزة املعتمدة على السواتل بإجراء قياس مباشر ملجموع األشعة الشمسية منذ  ،1978وأشارت إلى أن نحو ~ 1361واط/م2
تصل إلى أعلى الغالف اجلوي لألرض .ويعمل سطح األرض وتلوث الهواء والسحب في الغالف اجلوي كمرآة وتعكس نحو  30في املائة من
هذه الطاقة إلى الفضاء .وتسجل مستويات عاملية من مجموع األشعة الشمسية عندما تكون الشمس أكثر نشاطاً .وتتبع التباينات في إشعاع
دورة البقع الشمسية البالغة نحو  11عام ًا :وخالل الدورات األخيرة ،تباين مجموع األشعة الشمسية ( )TSIمبتوسط يبلغ نحو  0.1في املائة.
ويتعني وضع تقديرات ملجموع األشعة الشمسية ،لفترة ما قبل السواتل ،من خالل أعداد البقع الشمسية (إلى عام  )1610أو من النظائر
املشعة التي تتكون في الغالف اجلوي وحتفظ في اجلليد القطبي وحلقات النمو الشجري .ويشار عادة إلى فترات السنوات اخلمسني إلى املائة
التي يحدث فيها انخفاض شديد في النشاط الشمسي مثل احلد األدنى ملاوندر فيما بني  1945و – 1715باعتبارها احلد األدنى الشمسي
الكبير .وتكون معظم تقديرات التغيرات في مجموع األشعة الشمسية فيما بني احلد األدنى ملاوندر والوقت احلالي في حدود  0.1في املائة
مثل قدرة تقلبية السنوات اإلحدى عشرة.
كيف ميكن إذا أن تساعد التقلبية الشمسية في تفسير سجل درجات احلرارة السطحية العاملية التي تعود إلى عام 1870؟ من املهم لإلجابة عن
هذا السؤال أن يكون مفهوم ًا أن هناك أيض ًا محركات مناخية أخرى مشاركة وينتج كل منها أمناطا مميزة لالستجابات املناخية اإلقليمية .غير
أن مجموع هذه احملركات كلها هو الذي يسبب تغير املناخ املالحظ .والتقلبية الشمسية والثورات البركانية من العوامل الطبيعية .وتتضمن
العوامل البشرية املنشأ (الناجتة عن األنشطة البشرية) ،من ناحية أخرى ،التغيرات في تركيزات غازات االحتباس احلراري ،وانبعاثات تلوث
الهواء املشاهدة (الهباء اجلوي) وغير ذلك من املواد الناشئة عن األنشطة البشرية .وتشير «التقلبية الداخلية» إلى التقلبات داخل النظام
املناخي الناشئة من قبيل تقلبية الطقس أو بعض الظواهر األخرى مثل التذبذب اجلنوبي – النينيو.
وتتغير اإلسهامات النسبية للعوامل الطبيعية والعوامل البشرية املنشأ مبرور الوقت .ويبني السؤال  ،5.1الشكل  1تلك اإلسهامات استناداً إلى
حساب بسيط بدرجة كبيرة حيث متثل تباينات متوسط درجات احلرارة السطحية العاملية كمية املكونات األربعة التي تتصل خطي ًا بالقوى
الشمسية والبركانية والقوى البشرية املنشأ وبالتقلبية الداخلية .وقد زادت درجة احلرارة السطحية العاملية مبا يقرب من  0.8درجة مئوية
من  1870إلى ( 2010السؤال  ،5.1الشكل  1أ) .غير أن هذه الزيادة لم تكن متجانسة في بعض األوقات ،فالعوامل التي تبرد من سطح
األرض – الثورات البركانية ،وانخفاض النشاط الشمسي ،ومعظم انبعاثات الهباء اجلوي البشرية املنشأ – خاصة التي يزيد تأثيرها عن تأثير
العوامل التي تصيبه باالحترار ،مثل غازات االحتباس احلراري ،وتسبب التقلبية الناشئة داخل النظام املناخي في إحداث املزيد من التباينات
غير املتصلة بالتأثيرات اخلارجية.
وتسيطر على املساهمة الشمسية في سجل التغير في درجات احلرارة السطحية العاملية الدورة الشمسية التي حتدث كل  11عام ًا والتي ميكن
أن تفسر التقلبات في درجة احلرارة العاملية حتى ما يقرب من  0.1درجة مئوية فيما بني الدرجات الدنيا والقصوى (السؤال  ،5.1الشكل
 1ب) .وقد يكون اجتاه التغير املتزايد الطويل األجل للنشاط الشمسي في أوائل القرن العشرين قد عزز االحترار الذي سجل خالل تلك
الفترة ،بجانب التقلبية الداخلية والزيادات في غازات االحتباس احلراري ،والفجوات في النشاط البركانى .غير أن هذا ال ميكن أن يفسر
الزيادة املرصودة منذ أواخر سبعينيات القرن املاضي ،وال حتى حدوث انخفاض طفيف في تغير مجموع األشعة الشمسية من  1986إلى 2008
(الفصالن  8و .)10
وتسهم الثورات البركانية في التغير في درجات احلرارة السطحية العاملية باطالق الهباء اجلوي من وقت آلخر في الغالف اجلوي ،مما يؤدي
إلى تبريد سطح األرض (السؤال  ،5.1الشكل  1ج) .إذ إن الثورات البركانية الكبيرة مثل ثورة جبل بيناتوبو في  1991ميكن أن تبرد سطح
األرض بنحو  0.1إلى  0.3درجة مئوية لفترة تصل إلى ثالث سنوات.
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وقبل عام  ،1870عندما كانت االنبعاثات البشرية املنشأ من
غازات االحتباس احلراري والهباء اجلوي أصغر حجماً ،وكانت
التغيرات في النشاط الشمسي والبركاني والتقلبية الداخلية
تضطلع بدور أكثر أهمية وإن كانت اإلسهامات احملددة لهذه
العوامل الفردية في درجات احلرارة السطحية العاملية أقل يقينية.
وكانت القيم الشمسية الدنيا التي تستمر عدة عقود ترتبط في
كثير من األحيان باألحوال الباردة .غير أن هذه الفترات تتأثر
أيض ًا في كثير من األحيان بالثورات البركانية مما يتعذر معه وضع
تقدير كمي لإلسهام الشمسي.
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0.1

وعلى النطاق اإلقليمي ،كانت التغيرات في النشاط الشمسي
ترتبط بالتغيرات في املناخ السطحي ودوران الغالف اجلوي
في مناطق احمليط الهندي – الهادئ ،وشمال آسيا ،وشمال
األطلسي .وتشمل اآلليات التي تضخم من التأثيرات اإلقليمية
للتقلبات الصغيرة نسبي ًا في مجموع االنبعاثات الشمسية في
الدورة الشمسية التي تستغرق  11عام ًا تقريباً ،التفاعالت
الدينامية بني الغالف اجلوي العلوي والسفلي أو بني درجات
حرارة سطح احمليطات والغالف اجلوي ،ولها تأثير طفيف على
متوسط درجات احلرارة العاملية (انظر اإلطار .)10.2
وأخيراً فإن انخفاض النشاط الشمسي خالل احلد األدنى للنشاط
الشمسي السابق منذ بضع سنوات (السؤال  ،5.1الشكل 1
ب) يطرح سؤا ًال بشأن تأثيره على املناخ في املستقبل .وعلى الرغم
من أوجه عدم اليقني بشأن النشاط الشمسي في املستقبل ،تسود
ثقة عالية بأن تأثيرات النشاط الشمسي في نطاق احلدود القصوى
والدنيا الشمسية الكبيرة ستكون أقل بكثير من التغيرات الناشئة عن
التأثيرات البشرية املنشأ.
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وجتسد تقلبية درجات احلرارة السطحية العاملية املرصودة من
 1870إلى ( 2010الشكل  1أ) التأثيرات املجتمعة للعوامل
الطبيعية (الشمسية والبركانية والداخلية ،السؤال  ،5.1الشكل
 1ب – د) ،التي تضاف إلى اجتاه التغير نحو االحترار متعدد
العقود نتيجة للعوامل البشرية املنشأ (السؤال  ،5.1الشكل 1
ﻫ).
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ويتمثل أهم مكون فى تقلبية املناخ الداخلية في التذبذب
اجلنوبي  -النينيو الذي له تأثير كبير على التقلبات من عام
آلخر في درجة احلرارة املدارية ومتوسط احلرارة العاملية (السؤال
 ،5.1الشكل  1د) .وقد وجهت درجات حرارة سنوية مرتفعة
نسبي ًا خالل ظواهر النينيو مثل تلك التي حدثت خالل الفترة
.1998-1997

درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )أ(

0.0

السؤال  ،5.1الشكل  | 1تباينات درجات احلرارة السطحية العاملية من
 1870إلى  ،2010والعوامل الطبيعية (الشمسية والبركانية والداخلية)،
والبشرية املنشأ التي تؤثر عليها( .أ) سجل درجة احلرارة السطحية
العاملية ( )2010-1870باملقارنة مبتوسط درجة احلرارة السطحية العاملية
للفترة ( 1990-1961اخلط األسود) .منوذج لتغير درجة احلرارة السطحية
العاملية (أ :اخلط األحمر) أعد باستخدام التأثيرات اإلجمالية على درجة
احلرارة نتيجة للعوامل الطبيعية (ب ،ج ،د) والعوامل البشرية املنشأ (ﻫ).
(ب) االستجابة التقديرية في درجات احلرارة لعامل القسر الشمسي.
(ج) تقديرات استجابة درجات احلرارة للثورات البركانية( .د) التقلبية
التقديرية في درجات احلرارة نتيجة للتقلبية الداخلية ،التي ترتبط هنا
بالتذبذب اجلنوبي – النينيو( .ﻫ) االستجابة التقديرية في درجات احلرارة
لعامل القسر واألنشطة البشرية املنشأ ،ومكون تبريدي من معظم الهباء
اجلوي.

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 5.2ملاذا معدل التغيير احلالي في مستوى سطح البحر غير معتاد؟
يعد معدل التغيير العاملي في متوسط مستوى سطح البحر – الذي يبلغ متوسطه  0.2 ± 1.7مم سنوي ًا للقرن العشرين بأكمله وما بني
و 3.6مم سنوي ًا منذ عام ( 1993الفصل  – )13أمراً غير معتاد في بيان التقلبات على مستوى القرن خالل األلفيتني األخيرتني .غير أنه حدثت
معدالت أسرع بكثير في التغيرات في مستوى سطح البحر خالل الفترات األخيرة من التفكك السريع في الصفائح اجلليدية مثل التحوالت
بني الفترات اجلليدية وبني اجلليدية .كما أن التأثيرات التكتونية االستثنائية ميكن أن حترك التغيرات احمللية البالغة السرعة في مستوى سطح
البحر حيث جتاوزت املعدالت احمللية املعدالت العاملية احلالية للتغير.
2.8

ومن الشائع االعتقاد بأن «مستوى سطح البحر» هو النقطة التي يلتقي فيها احمليط واألرض .ويعرف علماء األرض مستوى سطح البحر بأنه
مقياس لوضع سطح البحر بالنسبة لألرض ،وكالهما قد يتحرك بالنسبة ملركز األرض .ولذا فإن مقياس مستوى سطح البحر يجسد توليفة
من العوامل اجليوفيزيائية واملناخية .فالعوامل اجليوفيزيائية التي تؤثر في مستوى سطح البحر تشمل هبوط اليابسة أو ارتفاعها وتعديالت
التضاغط اجلليدي – استجابة نظام األرض – احمليطات للتغيرات في توزيع الكتلة على األرض وخاصة مياه احمليطات واجلليد األرضي.

وبالنسبة لفترة املائة واخلمسني عام ًا املاضية ،سجل التغير في مستوى سطح البحر في محطات قياس املد واجلزر ،وخالل العشرين عام ًا املاضية
بواسطة مقاييس االرتفاع الساتلية .وتتساوق نتائج هاتني املجموعتني من البيانات بالنسبة للفترة املتداخلة .وقد يبدو املعدل املتوسط العاملي
الرتفاع مستوى سطح البحر البالغ ~ 0.2 + 1.7مم سنوي ًا خالل القرن العشرين خالل العقدين املاضيني – قد يكون صغيراً باملقارنة برصدات
تذبذبات األمواج واملد واجلزر حول العالم والتي قد تصل إلى أضعاف كثيرة لتلك القيمة في حدود حجم أكبر .غير أنه إذا استمرت هذه
املعدالت لفترات زمنية طويلة ،فإن احلجم ينطوي على نتائج مهمة بالنسبة للمناطق الساحلية املنخفضة الكثيفة السكان حيث ميكن أن
تؤدى حتى زيادات صغيرة في مستوى سطح البحر إلى غمر مناطق أرضية شاسعة.
وقبيل فترة استخدام األجهزة ،كانت املعدالت احمللية لتغير مستوى سطح البحر تقدر من القياسات غير املباشرة املسجلة في احملفوظات املتعلقة
بالترسبات والصخور األحفورية واملناطق األثرية .وهذه السجالت غير املباشرة محدودة مكاني ًا وجتسد ك ً
ال من الظروف احمللية والعاملية.
وتتعزز عملية استنباط اإلشارات العاملية وإن كانت تلتحم في إشارة مشتركة عندما تتوافر السجالت غير املباشرة الفردية من مختلف األوضاع
البيئية .ومن اجلدير باملالحظة أن احملفوظات اجليولوجية – وخاصة تلك التي تعود إلى ما قبل نحو  20000سنة – ال ترصد في معظم الظروف
سوى تغير مستوى سطح البحر على مستوى آالف السنني .ولذا فإن تقديرات معدالت التغير في مستوى سطح البحر على مستوى القرن
تعتمد على املعلومات على مستوى األلفية ،إال أنه ينبغي أن يكون مفهوم ًا أن هذه البيانات ال تستبعد بالضرورة املعدالت األسرع للتغيرات
في مستوى سطح البحر على نطاق القرن.
وتتيح عمليات استنباط مستوى سطح البحر لأللفيتني األخيرتني فرصة الستخدام السجالت غير املباشرة للتداخل مع فترة استخدام األجهزة
بل واالمتداد ملا بعدها .ويأتي مثال حدث مؤخراً من رواسب مستنقعات امللح على ساحل األطلسي في الواليات املتحدة مقترنة باستنباط
مستوى سطح البحر استناداً إلى بيانات مقياس املد واجلزر وتنبؤات النماذج لتوثيق املعدل املتوسط للتغير في مستوى سطح البحر منذ أواخر
القرن التاسع عشر البالغ  0.2 ± 2.1مم سنوياً .ويتجاوز هذا االرتفاع على طول القرن أي معدل تغير آخر على مستوى القرن في السجل
الكامل لعام  2000لنفس هذا اجلزء من الساحل.
وقد ووجهت ،في بعض األحيان ،خالل األطر الزمنية األطول مدى ،معدالت وقدرات أطول بكثير للتغيرات في مستوى سطح البحر .وأسفرت
الدورات املناخية اجلليدية ،فيما بني الفترات اجلليدية خالل السنوات البالغة  500000املاضية عن تغييرات في مستويات سطح البحر العاملية
تصل إلى نحو  120إلى  140متراً .وحدث قدر كبير من هذه التغيرات في مستوى سطح البحر خالل  10000إلى  15000سنة عند االنتقال من
العصر اجلليدي الكامل إلى عصر ما بني الفترات اجلليدية مبعدالت متوسطة تتراوح بني  10و 15مم سنوياً .ولم تستمر هذه املعدالت العالية إال
عندما كانت األرض تخرج من فترات التجلد املتطرف عندما اتصلت صفائح اجلليد الكبيرة باحمليطات .وعلى سبيل املثال ،فإنه خالل فترة
االنتقال من احلدود القصوى اجلليدية األخيرة (منذ نحو  21000سنة) إلى الفترات بني اجلليدية احلالية ( ،Holoceneخالل فترة
الـ 11650
سنة األخيرة) ،أشارت رواسب الشعاب املرجانية األحفورية إلى أن مستوى سطح البحر قد ارتفع فجأة بنحو  14إلى  18مم في أقل من  500عام.
ويعرف هذا احلدث بنبض ذوبان املياه  1ألف حيث وصل معدل ارتفاع مستوى سطح البحرإلى أكثر من  40مم سنوياً.
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وتشمل التأثيرات املناخية التقلبات في درجات حرارة احمليطات التي تتسبب في متدد أو تقلص مياه البحر ،والتغيرات في حجم األنهار
اجلليدية والصفائح اجلليدية ،والتحوالت في التيارات احمليطية .وتنتج التغيرات احمللية واإلقليمية في هذه العوامل املناخية واجليوفيزيائية
انحرافات كبيرة في التقدير العاملي للمعدل املتوسط لتغير مستوى سطح البحر .وعلى سبيل املثال فإن مستوى البحر احمللي ينخفض مبعدل
يقترب من  19مم سنوي ًا على طول الساحل الشمالي للسويد (خليج بوتنيا) نتيجة لالرتفاع اجلاري الناجم عن اجلليد القاري الذي انصهر
بعد الفترة اجلليدية األخيرة .وعلى العكس من ذلك ،ارتفع مستوى سطح البحار احمللية مبعدل يبلغ ~ 20مم سنوي ًا من  1960إلى  2005في
جنوب بانكوك وذلك بالدرجة األولى استجابة لالنخفاض الناجم عن إستخراج املياه اجلوفية.
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وتشير هذه األمثلة من األطر الزمنية األطول مدى إلى أن معدالت التغير في مستوى سطح البحر كانت أكبر مما يرصد هذه األيام إال أنه يجب
أال يغيب عن البال أنها حدثت كلها في ظروف خاصة في أوقات التحول من عصر جليدي كامل إلى ظروف الفترات بني اجلليدية؛ في أماكن
مازالت حتدث فيها التأثيرات الالحقة طويلة األجل لهذه الفترات االنتقالية؛ في مواقع االضطرابات التكتونية الرئيسية أو الدلتات الكبرى
حيث يسيطر الهبوط الناشئ عن تراص الرواسب الذي يتعاظم في بعض األحيان نتيجة إلستخراج السوائل من األرض.
ويؤيد السجل املستند إلى األجهزة واملعلومات اجليولوجية النتيجة التي مفادها أن املعدل احلالي ملتوسط التغير العاملي في مستوى سطح البحر
غير معتاد باملقارنة بذلك الذي رصد و/أو بالتقديرات املتعلقة باأللفي عام املاضيني .وقد رصدت املعدالت العالية في السجل اجليولوجي
وخاصة خالل أوقات االنتقال بني عصرين جليديني وفيما بني الفترات اجلليدية.
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السؤال  ،5.2الشكل ( | 1أ) تقديرات املعدل املتوسط للتغير في مستوى سطح البحر (باملم سنوياً) خلمس فترات زمنية مختارة :االنتقال األخير من
العصر اجلليدي إلى ما بني الفترات اجلليدية ،ونبضة املاء الناجت عن االنصهار  1ألف ،واأللفا عام األخيرين ،والقرن العشرين ،وفترة قياس االرتفاع بالسواتل
( .)2012-1993وتشير األعمدة الزرقاء إلى الفترات الزمنية لالنتقال من عصر جليدي إلى فترة بني جليدية حيث تشير األعمدة البرتقالية إلى الفترة بني
اجلليدية احلالية .وتشير األعمدة السوداء إلى نطاق القيم احملتملة للمعدل املتوسط للتغير في مستوى سطح البحر العاملي .وتالحظ املعدالت املرتفعة الشاملة
خلصائص التغير في مستوى سطح البحر في أوقات االنتقال من العصر اجلليدي إلى ما بني الفترات اجلليدية (ب) املنظر املوسع ملعدل التغير في املتوسط العاملي
ملستوى سطح البحر خالل ثالث فترات زمنية في ما بني الفترات اجلليدية احلالية.
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السؤال  | 6.1هل ميكن أن يؤدي إطالق امليثان أو ثاني أكسيد الكربون بسرعة من انصهار التربة الصقيعية أو احترار
احمليطات إلى إحداث زيادة كبيرة في االحترار؟
التربة الصقيعية عبارة عن أرض متجمدة بصورة دائمة ،توجد أساس ًا عند خطوط العرض املرتفعة في منطقة القطب الشمالي .وحتتوى التربة
الصقيعية مبا في ذلك تلك الواقعة حتت املاء على اجلروف الضحلة للمحيط املتجمد الشمالي وحتتوي على رواسب قدمية للكربون العضوي.
وبعض هذه الرواسب من املواد املتبقية من العصر اجلليدي األخير وحتتفظ مبا ال يقل عن ضعف كمية الكربون املوجودة حالي ًا في الغالف
اجلوي في شكل ثاني أكسيد كربون (  .)COوفي حالة انطالق جزء كبير من هذا الكربون في شكل ميثان وثاني أكسيد كربون ،فإنه يزيد
من التركيزات في الغالف اجلوي مما يؤدي إلى ارتفاع كميات امليثان وثاني أكسيد الكربون املطلقة ،ويؤدي إلى تأثيرات تفاعلية تزيد من
االحترار العاملي.
2

وميثل مجال القطب الشمالي حالي ًا مغيض ًا صافي ًا لثاني أكسيد الكربون – حيث ميتص نحو  0.4 ± 0.4بيتاغرام كربون سنوي ًا في الغطاء
النباتي النامي الذي ميثل نحو  10في املائة من املغيض األرضي في العالم .كما أنه ميثل مصدراً متواضع ًا للميثان (  :)CHإذ ينبعث ما بني
 15و 50تيراغرام من امليثان سنوي ًا معظمها من األراضي الرطبة غير املتجمدة موسمي ًا تعادل نحو  10في املائة من املصدر العاملي مليثان األراضي
الرطبة .وال تتوافر أدلة واضحة بعد على أن االنصهار يسهم بدرجة كبيرة في امليزانيات العاملية الراهنة لهذين الغازين من غازات االحتباس
احلراري .غير أن دراسات النمذجة وتقديرات اخلبراء تشير باتفاق متوسط أنه في ظل االحترار الدائم للقطب الشمالي ،ميكن أن يحدث
إطالق مجمع يصل في مجموعه إلى  350تيراغرام كربون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام .2100
4

وعلى اليابسة تعلو التربة الصقيعية «طبقة نشطة» سطحية يزول
جتمدها خالل الصيف وتشكل جزءاً من النظام اإليكولوجي
للتندرا .وإذا زاد متوسط درجات حرارة الربيع والصيف ،تزداد
كثافة قوام الطبقة النشطة وتتيح املزيد من الكربون العضوي الذي
يتحلل بفعل امليكروبات .غير أن فصول الصيف األكثر حرارة
سوف تسفر أيض ًا عن زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون
بواسطة الغطاء النباتي في القطب الشمالي من خالل التمثيل
الضوئي ويعني ذلك أن موازنة كربون القطب الشمالي تتسم
بحساسية بالغة وتقع بني االمتصاص املعزز واإلطالق املعزز
للكربون.

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺬي
ﳝﺘﺼﻪ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻟﻸرض
 0.6-0.3ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

اﳌﻴﺜﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻴﺮة واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت
 100-31ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ
اﻣﺘﺼﺎص ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
 100-24ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

ﺗﺮﺑﺔ ﺻﻘﻴﻌﻴﺔ
 1850-1500ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻬﺎر
~ 80ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

إﻃﻼق ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن
 12-1ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

اﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺮواﺳﺐ
~ 8ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

ﻫﻴﺪرات اﳌﻴﺜﺎن
 130-3ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎن
ﺟﺮوف اﶈﻴﻂ اﻟﻘﻄﺒﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
وﻣﻨﺤﺪرات ﺟﺮوﻓﻬﺎ ﻫﻴﺪرات اﳌﻴﺜﺎن،
 65-2ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎن

ﻗﺎع ﻣﻨﻄﻘﺔ اﶈﻴﻂ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻫﻴﺪرات اﳌﻴﺜﺎن
 170-30ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎن

وتتسم الظروف الهيدرولوجية خالل زوال التجمد في الصيف
أيض ًا باألهمية .إذ إن انصهار كتل اجلليد األرضي الزائدة قد
اﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺮواﺳﺐ
ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ
تؤدي إلى تكوين ظروف مياه راكدة في شكل برك وبحيرات
حيث يؤدي نقص األكسجني إلى استحثاث إنتاج امليثان.
السؤال  ،6.1الشكل  | 1شكل مبسط لتجمعات الكربون الرئيسية احلالية في
ويعني تعقيد املناظر الطبيعية للقطب الشمالي في ظل احترار
مجال القطب الشمالي مبا في ذلك التربة الصقيعية على األرض واجلروف القارية
املناخ ،أن ضعف ثقتنا بشأن أي من هذه العمليات املختلفة
(مأخوذة بتصرف من  McGuireوآخرين 2009 ،و Tarnocaiوآخرين)2009 ،
سوف يسيطر على املستوى اإلقليمي .فانتشار احلرارة
 TgC = 10 gCو.PgC = 10 gC
وانصهار التربة الصقيعية يستغرق وقتاً .والواقع أنه ميكن
النظر إلى التربة الصقيعية األعمق في القطب الشمالي على أنها من بقايا العصر اجلليدي األخير اآلخذة في التالشى – وعلى ذلك
فإن الكثير من اخلسائر الكبيرة في كربون التربة الصقيعية سوف تستمر على مدى نطاقات زمنية طويلة.
~2

12

15

وإذا ما توافر أكسجني كاف ،فإن حتلل املادة العضوية في التربة سوف يصاحبه إطالق للحرارة بواسطة امليكروبات (مماثلة للكومبوست)
والذي ميكن أن يحفز خالل الصيف املزيد من زوال جتمد التربة الصقيعية .وحسب محتوى التربة الصقيعية من الكربون واجلليد ،والنظام
الهيدرولوجي ،ميكن لهذه اآللية أن تطلق ،في ظل االحترار ،تالشي ًا سريع ًا نسبي ًا للتربة الصقيعية احمللية.
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وحتتوي التربة الصقيعية على اليابسة وفى جروف احمليطات على
جتمعات كبيرة من الكربون العضوي الذي يزول جتمده ويتحلل
بامليكروبات قبل أن يطلق – معظمها في شكل ثاني أكسيد
الكربون .فحينما يكون األوكسجني محدوداً مثلما في التربة
املشبعة باملاء ،تنتج بعض امليكروبات أيض ًا امليثان.
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تشير دراسات النمذجة لدينامية التربة الصقيعية وانبعاثات غازات االحتباس احلراري إلى حدوث تباطؤ نسبي في التأثير التفاعلي اإليجابي
على نطاقات زمنية قدرها مئات السنني .وميكن أن تنطلق حتى عام  2100كمية تصل إلى  250بيتاغرام من الكربون في شكل ثاني أكسيد
الكربون وحتى  5بيتاغرام في شكل ميثان .ونظراً ألن للميثان قدرة أكبر على إحداث االحترار من خالل عملية االحتباس احلراري ،فإن
ذلك يكافئ  100بيتاغرام أخرى من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تطلق حتى عام  .2100ومتاثل هذه الكميات في حجمها التأثير التفاعلي
البيوجيوكيميائي لكميات ثاني أكسيد الكربون األخرى التي تطلق نتيجة لالحترار العاملي للتربة األرضية .غير أن النماذج احلالية ال تتضمن
كامل التعقيدات التي تنطوي عليها العمليات التي حتدث عند زوال جتمد التربة الصقيعية مثل تكون البحيرات والبرك.
وهيدرات امليثان هي شكل آخر من الكربون املتجمد الذي يتكون في أعماق التربة الصقيعية واجلروف احمليطية ومنحدرات اجلروف ورواسب
أعماق احمليطات .وتتألف هذه املادة من امليثان ومجموعات من جزيئات املاء التي ال تستقر إال في نافذة نوعية من انخفاض درجات احلرارة
وارتفاع الضغط .وفي األراضي وفي احمليطات ،تنشأ معظم هذه الهيدرات من الكربون البيولوجي البحري أو األرضي الذي يتحلل في عدم
وجود األكسجني ،ويظل محتجزاً في بيئة مائية في ظل ظروف درجات حرارة وضغط مناسبني.
وميكن ألي احترار للتربة الصقيعية واملياه والرواسب احمليطية و/أو التغيرات في الضغط أن يؤدي إلى اضطراب استقرار هذه الهيدرات،
وإطالق امليثان (  )CHالكامن فيها في احمليطات .وخالل عمليات اإلطالق األكبر واألكثر توزعا ،قد ينطلق جزء من هذا امليثان (  )CHفي
شكل غازات في الغالف اجلوي .وميثل ذلك جتمع ًا كبيراً لهذه الهيدرات :ففي القطب الشمالي وحده ،قد تكون كمية امليثان املخزنة في
شكل هيدرات أكبر عشر مرات من امليثان املوجود حالي ًا في الغالف اجلوي العاملي.
4
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وقد يكون إطالق الهيدرات ،مثل زوال جتمد التربة الصقيعية ،عملية بطيئة تستغرق عقوداً إلى قرون .وقد تستغرق مناطق احمليطات
العميقة ،والرواسب القاعية فترة أطول – بني مئات وآالف السنني لكي حتتر بصورة تكفي لبث االضطراب في الهيدرات داخلها .وعالوة
على ذلك ،ينبغى أن يصل امليثان املتحرر في املياه العميقة إلى السطح والغالف اجلوي قبل أن يصبح نشط ًا من الناحية املناخية إال أن من
املتوقع أن تستهلك الكائنات الدقيقة معظمه قبل أن يصل إلى هناك .ولن يصل إلى الغالف اجلوي إال امليثان املنطلق من الهيدرات في
اجلروف الضحلة كما في احمليط املتجمد الشمالي في شمال شرق سيبيريا لكي يحدث تأثيراً مناخياً.
وقد وثق العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً انبعاثات محلية كبيرة من امليثان (  )CHفوق اجلرف السيبيري ومن البحيرات السيبيرية
للقطب الشمالي .غير أن كمية امليثان التي تنشأ من حتلل الكربون العضوي وذلك الناجم عن اضطراب الهيدرات ال تزال غير معروفة .كما
ال تتوافر أدلة لتحديد ما إذا كانت هذه املصادر قد حتركت بفعل االحترار اإلقليمي األخير أو ما إذا كانت قائمة هناك دائم ًا – وقد تكون
تسربات هذه الكميات من امليثان موجودة منذ عملية انصهار اجلليد األخيرة .وعلى أي حال فإن هذه املصادر ال تسهم إال بقدر ضئيل
للغاية في موازنة امليثان العاملية – وهي أقل من  5في املائة .ويؤكد ذلك أيض ًا رصدات تركيزات امليثان في الغالف اجلوي التي لم تُظهر أي
زيادات كبيرة في القطب الشمالي.
4

غير أن دراسات النمذجة وتقديرات اخلبراء تشير إلى أن انبعاثات امليثان وثاني أكسيد الكربون  COسوف تزيد في حالة احترار منطقة
القطب الشمالي ،وإنها سوف توفر تأثيرات تفاعلية مناخية إيجابية .وسوف يكون هذه التأثير التفاعلي معتدال مع مرور القرون :إذ أنه
سيكون بحجم مماثل للتأثير التفاعلي للنظم اإليكولوجية املناخية – األرضية األخرى .غير أن الكميات املنطلقة من ثاني أكسيد الكربون
وامليثان ،خالل آالف السنني بل وأطول ،من التربة الصقيعية واجلروف واملنحدرات اجلوفية ستكون أكثر أهمية ملشاركة التجمعات الكبيرة
من الكربون وهيدرات امليثان في العملية.
2
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السؤال  | 6.2ماذا يحدث لثاني أكسيد الكربون عقب انبعاثه في الغالف اجلوي؟
بعد أن ينبعث ثاني أكسيد الكربون (  )COفي الغالف اجلوي يتوزع بسرعة بني الغالف اجلوي ،واجلزء العلوي من احمليطات والغطاء
النباتي .وبعد ذلك ،يواصل الكربون حتركه فيما بني مختلف مستودعات دورة الكربون العاملية مثل التربة ،وأعماق احمليطات والصخور.
وحتدث بعض هذه املبادالت ببطء شديد .وبحسب كمية ثاني أكسيد الكربون املنبعثة ،سيظل ما بني  15في املائة و 40في املائة في الغالف
اجلوي لفترة تصل إلى  2000عام ،وبعدها تتحدد موازنة جديدة بني الغالف اجلوي ،والغالف احليوي لليابسة واحمليطات .وسوف تستغرق
العمليات اجليولوجية في أي مكان ما بني عشرات إلى مئات اآلالف من السنني – ورمبا أطول من ذلك – لزيادة توزيع الكربون فيما بني
املستودعات اجليولوجية .ولذا فإن تركيزات ثاني أكسيد الكربون املرتفعة وما يرتبط بها من تأثيرات مناخية من االنبعاثات احلالية سوف
تستمر لفترة طويلة بدرجة كبيرة في املستقبل.
2

وثاني أكسيد الكربون من الغازات غير النشطة كيميائي ًا بدرجة كبيرة والذي ميتزج بسرعة خالل كامل التروبوسفير في أقل من عام .وخالف ًا
للمركبات النشطة كيميائي ًا في الغالف اجلوي والتي تُزال وتتحلل بفعل عمليات املغيض مثل امليثان ،يتوزع الكربون من جديد بد ًال من ذلك
ال مبسط ًا لدورة الكربون العاملية .وتشير األسهم
فيما بني مختلف مستودعات دورة الكربون العاملية .ويعرض السؤال  ،6.2الشكل  1شك ً
املفتوحة إلى النطاقات الزمنية املعتادة لذرات الكربون التي ستنتقل من خالل املستودعات املختلفة.
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري

اﻟﺘﻨﻔﺲ

ﺗﺒﺎدل اﻟﻐﺎزات
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ
ﻣﻦ  100-1ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﺮﺑﺔ

ﺳﻄﺢ اﶈﻴﻄﺎت
ﻣﻦ  10-1ﺳﻨﲔ

ﻣﻦ  500-10ﺳﻨﺔ

ﺻﺨﻮر
اﻟﻘﺸﺮة اﻷرﺿﻴﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري

اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻣﻦ  2000-100ﺳﻨﺔ

ومتر جزيئات ثاني أكسيد الكربون فوق احمليطات من خالل السطح
ﺳﻨﺔ
رواﺳﺐ
املشترك بني الهواء والبحر نتيجة ملبادلة الغاز .وفي مياه البحر،
يتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع جزيئات املاء ليكونا حمض
الكربونيك الذي يتفاعل بسرعة مع املستودع الكبير للكربون
السؤال  ،6.2الشكل  | 1شكل تخطيطي مبسط لدورة الكربون العاملية
تبني الدوران املعتاد للنطاقات الزمنية النتقال الكربون خالل املستودعات
غير العضوي الذائب – أيونات البيكربونات والكربونات – في
الرئيسية.
احمليطات .وتنقل التيارات وتكون املياه الكثيفة الهابطة الكربون
فيما بني الطبقات السطحية والطبقات العميقة من احمليطات.
وتقوم الكائنات البحرية احلية أيض ًا بإعادة توزيع الكربون ،فهذه الكائنات تبني أنسجة عضوية وصدفات جيرية في املياه السطحية التي
تهبط ،بعد نفوق الكائنات ،إلى املياه العميقة حيث تعاد إلى مستودع الكربون غير العضوي الذائب ،نتيجة للتحلل والتحلل امليكروبي.
ويصل جزء ضئيل إلى قاع البحر ويندمج في الرواسب.
<

10,000

ويؤدي الكربون اإلضافي من االنبعاثات البشرية املنشأ إلى زيادة الضغط اجلزئى لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي الذي يؤدي بدوره
إلى زيادة تبادل جزيئات ثاني أكسيد الكربون بني الهواء والبحر .وعلى سطح احمليطات ،تستوعب كيمياء الكربونات بسرعة ثاني أكسيد
الكربون اإلضافي .ونتيجة لذلك ،تصل مياه سطح احمليط الضحلة إلى توازن مع الغالف اجلوي في غضون عام أو عامني .وتستغرق حركة
الكربون من املياه السطحية إلى منتصف األعماق وإلى األعماق الكبيرة فترة أطول – بني عقود وعدة قرون .وخالل النطاقات الزمنية األطول،
يؤدي التحمض نتيجة لغزو ثاني أكسيد الكربون إلى إذابة رواسب الكربونات في قاع البحار مما يزيد من تعزيزامتصاص احمليطات .غير أن
الفهم احلالي يشير إلى أنه ما لم حتدث تغيرات كبيرة في دوران احمليطات ،فإن منو العوالق ( )Planktonsيظل دون تغيير تقريب ًا بالنظر إلى أنه
يتوقف في الغالب على عوامل بيئية مثل توفر العناصر الغذائية والضوء وليس على توافر الكربون غير العضوي ،وال تسهم بدرجة كبيرة في
امتصاص احمليطات لثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ.
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اﻟﻐﻼف اﳉﻮي

قبل عصر الصناعة ،كانت دورة الكربون العاملية متوازنة تقريباً.
وميكن أن يستنتج ذلك من القياسات التي جترى على عينات
اجلليد التي تبني تركيزات شبه مستقرة لثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي خالل آالف السنوات العديدة األخيرة عصر ما قبل
الصناعة .غير أن االنبعاثات البشرية املنشأ لثاني أكسيد الكربون
في الغالف اجلوي أحدثت اضطراب ًا في هذا التوازن .ومع ارتفاع
تركيزات ثاني أكسيد الكربون العاملية ،تتغير عمليات املبادلة
بني ثاني أكسيد الكربون وسطح احمليطات والغطاء النباتي كما
هو احلال بالنسبة للمبادالت الالحقة داخل مستودعات الكربون
وفيما بينها على اليابسة وفي احمليطات وعلى القشرة األرضية في
نهاية املطاف .وبهذه الطريقة ،يعاد توزيع الكربون املضاف نتيجة
لدورة الكربون العاملية إلى أن تصل عمليات مبادلة الكربون بني
مختلف مستودعات الكربون إلى توازن تقريبي جديد.

أسئلة متواترة
وعلى اليابسة ،ميتص الغطاء النباتي ثاني أكسيد الكربون بالتمثيل الضوئي ويحوله إلى مادة عضوية .ويعاد جزء من هذا الكربون على الفور
كثاني أكسيد كربون إلى الغالف اجلوي في عملية تنفس النبات .وتستخدم النباتات اجلزء الباقي في النمو .وتندمج املواد النباتية امليتة في
التربة وتتحلل في نهاية املطاف بواسطة الكائنات املجهرية ثم تعود مرة أخرى من خالل التنفس إلى الغالف اجلوي في شكل ثاني أكسيد
كربون .وعالوة على ذلك ،يتحول الكربون في الغطاء النباتي والتربة إلى ثاني أكسيد الكربون من خالل احلرائق واحلشرات وآكالت العشب
وكذلك من خالل حصاد النباتات ثم استهالكها بواسطة احليوانات أو البشر .ويحمل بعض الكربون العضوي أيض ًا إلى احمليطات بواسطة
املجاري املائية واألنهار.
وتؤدي الزيادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي إلى حتفيز التمثيل الضوئي ،ومن ثم امتصاص الكربون .وعالوة على ذلك،
فإن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون تساعد النباتات في املناطق اجلافة على استخدام املياه اجلوفية بقدر أكبر من الكفاءة .ويزيد ذلك
بدوره من الكتلة احليوية في الغطاء النباتي والتربة ومن ثم يدعم مغيض الكربون على اليابسة .غير أن حجم هذا املغيض يعتمد اعتماداً
حاسم ًا على عوامل أخرى مثل توافر املياه والعناصر الغذائية.
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وتشير مناذج املناخ ودورة الكربون املتقارنة إلى أن امتصاص احمليطات واليابسة لكميات أقل من الكربون مع احترار املناخ يشكل تأثيراً تفاعليا
مناخيا إيجابيا .إذ يسهم الكثير من العوامل املختلفة في هذا التأثير :فاملياه البحرية احلارة تتسم بانخفاض قدرة ثاني أكسيد الكربون على
الذوبان ومن ثم فإن تغيير تفاعالت الكربون الكيميائية يسفر عن انخفاض امتصاص احمليطات لثاني أكسيد الكربون الزائد في الغالف
اجلوي .وعلى اليابسة ،تعزز درجات احلرارة املرتفعة من فترات النمو املوسمية الطويلة على خطوط العرض املتوسطة واملرتفعة ،إال أنها تزيد
أيض ًا من تنفس كربون التربة.
ويعتمد الوقت الذي ينقضي للوصول إلى توازن جديد لتوزيع الكربون على فترات إنتقال الكربون عبر مختلف املستودعات وتستغرق
نطاقات زمنية متعددة .ويجري أو ًال تبادل الكربون فيما بني مستودعات الكربون «السريعة» مثل الغالف اجلوي ،وسطح احمليطات والغطاء
النباتي والتربة ،على مدى نطاقات زمنية تصل إلى بضعة آالف من السنني .وخالل النطاقات الزمنية األطول ،تتضح أهمية العمليات
اجليولوجية الثانوية بالغة البطء – حتلل رواسب الكربونات ودفن الرواسب في القشرة األرضية.
ويبني الشكل  2في السؤال  6.2حتلل كمية زائدة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ( 5000بيتاغرام من الكربون أو ما يعادل عشرة أمثال ثاني
أكسيد الكربون املتراكم املنبعث منذ بداية عصر الصناعة) منبعثة في الغالف اجلوي ،وأعيد توزيعها اآلن بني اليابسة واحمليطات مع مرور
الزمن .وخالل املائتي عام األولى ،متتص احمليطات واليابسة كميات متماثلة من الكربون .وعلى النطاقات الزمنية األطول ،تسيطر الكميات
التي متتصها احمليطات بالدرجة األولى بسبب ضخامة حجم مستودعها (~ 38000بيتاغرام كربون) مقارنة باليابسة (~ 4000بيتاغرام كربون)،
والغالف اجلوي ( 589بيتاغرام كربون قبل عصر الصناعة) .وبالنظر إلى كيمياء احمليطات ،فإن حجم املدخالت األولية يكتسي أهمية :فزيادة
االنبعاثات تعني أن جزءاً كبيراً من ثاني أكسيد الكربون سيظل في الغالف اجلوي .وبعد  2000عام ،سيظل الغالف اجلوي يحتوي على ما
بني  5في املائة و 40في املائة من تلك االنبعاثات األولية من ثاني أكسيد الكربون .وسوف يستغرق املزيد من االنخفاض بفعل ذوبان رواسب
الكربونات والتفاعالت مع الصخور النارية مثل جتوية السيليكات ،ودفن الرواسب ،من عشرات إلى مئات اآلالف من السنني أو رمبا أطول.
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷرض
ﻟﻐﺰو اﶈﻴﻂ

ﻏﺰو اﶈﻴﻂ

5000
4000

اﶈﻴﻂ

3000
2000

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ
اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ
10 000

اﻟﻐﻼف اﳉﻮي

8000

6000

4000

2000

1500

1000

500

اﻟﺰﻣﻦ )اﻟﺴﻨﻮات(

200

150

100

50

)ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻛﺮﺑﻮن(

اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

1000

0

0

السؤال  ،6.2الشكل  | 2حتلل كمية ثاني أكسيد الكربون زائدة تبلغ  5000بيتاغرام كربون انبعثت في وقت صفر في الغالف اجلوي ،وإعادة توزيعها الالحق في
اليابسة واحمليطات كدالة للزمن محسوبة بواسطة النماذج املناخية املتقارنة لدورة الكربون .وتشير أحجام النطاقات امللونة إلى امتصاص الكربون بواسطة املستودعات
املعنية .وتبني اللوحتان األولى والثانية متوسط منوذج مشروع املقارنات بني النماذج املتقارنة ( Joosوآخرون .)2013 ،وتبني اللوحة األخيرة إعادة التوزيع األطول
مدى مبا في ذلك حتليل احمليطات للرواسب الكربونية بالطريقة احملسوبة بها بنموذج لنظام األرض املتوسط التعقيد (نقال عن  Archerوآخرون 2009 ،ب).
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السؤال  | 7.1كيف تؤثر السحب في املناخ وتغير املناخ؟
تؤثر السحب تأثيراً شديداً في املناخ الراهن ،إال أنه ال ميكن للرصدات مبفردها أن تدلنا حتى اآلن على الطريقة التي ستؤثر بها في احترار املناخ
في املستقبل .فالتنبؤات الشاملة بالتغيرات في التغيم تتطلب منوذج ًا للمناخ العاملي .وحتاكي هذه النماذج حقول السحب التي متاثل تقريب ًا
تلك التي رصدت ،إال أن أخطاء مهمة وأوجه عدم يقني تظل ماثلة .فنماذج املناخ املختلفة تنتج إسقاطات متباينة عن الطريقة التي سوف
تتغير بها السحب في مناخ أكثر احتراراً .واستناداً إلى جميع األدلة املتوافرة يبدو محتم ًال أن يؤدى التأثير التفاعلي لصافي السحب  -املناخ
إلى تفاقم االحترار العاملي .وإذا كان األمر كذلك تظل قوة التفاقم محاطة بعدم اليقني.

وتنطوي جميع عمليات السحب على التغير مع تغير حالة املناخ .وينطوى التأثير التفاعلي للسحب على أهمية بالغة في سياق تغير املناخ.
فأي تغيير في عمليات للسحب تنشأ عن تغير املناخ – وتؤثر بدورها على املناخ – متثل تأثيرا تفاعليا للسحب – املناخ .ونظراً لتفاعل
السحب بهذه القوة مع كل من ضوء الشمس وضوء األشعة حتت احلمراء ،فإن التغيرات الصغيرة في نظام السحب تنطوي على تأثير كبير
على النظام املناخي.
وقد أشير إلى الكثير من األنواع احملتملة للتأثير التفاعلي للسحب – املناخ التي تشتمل على تغيرات في كمية السحب ،وارتفاع قمم
السحب و/أو انعكاسية السحب (انظر السؤال  ،7.1الشكل  .)1وتبني الدراسات السابقة بصورة متساوقة أن السحب املرتفعة تقوي من
االحترار العاملي نتيجة تفاعلها مع الضوء حتت األحمر الذي ينبعث من الغالف اجلوي والسطح .غير أن هناك الكثير من عدم اليقني بشأن
التأثير التفاعلي املرتبط بسحب املرتفعات املنخفضة ،والتأثير التفاعلي املرتبط بالكمية واالنعكاسية بصفة عامة.

ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪارﻳﺔ

اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﺤﺐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﳌﺴﺘﻮى )إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر(
ﻳﺤﻮل ﻣﺴﺎر ﻋﻮاﺻﻒ اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ اﲡﺎﻩ اﻟﻘﻄﺒﲔ
ﻧﺤﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ

ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮ
ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻤﺔ اﻟﺴﺤﺐ
ودرﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ.

اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺬي ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﺴﺤﺐ
إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ

اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲤﺘﺺ اﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ اﳊﻤﺮاء
ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺤﺐ
آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ

السؤال  ،7.1الشكل  | 1شكل تخطيطي آلليات التأثير التفاعلي املهمة للسحب.
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وقد أدرك العلماء ،منذ سبعينيات القرن املاضي ،األهمية البالغة للسحب للنظام املناخي ،ولتغير املناخ .وتؤثر السحب في النظام املناخي
بوسائل شتى .فهي تنتج األمطار والثلوج الضرورية ملعظم أشكال احلياة على األرض .والسحب تسبب احترار الغالف اجلوي نتيجة تكثف
بخار املاء .وفي حني أن بعض املياه املتكثفة تتحول مرة أخرى إلى بخار ،فإن األمطار التي تصل إلى السطح متثل احتراراً صافي ًا للهواء .وتؤثر
السحب بقوة في تدفقات كل من ضوء الشمس (الذي يدفئ الكوكب) وضوء األشعة حتت احلمراء (التي تبرد الكوكب عند بث إشعاعها
إلى الفضاء) من خالل الغالف اجلوي .وأخيراً فإن السحب حتتوي على قوة رفع قوية ميكن أن حتمل الهواء بسرعة من املناطق القريبة من
سطح األرض إلى ارتفاعات كبيرة .وحتمل قوة الرفع الطاقة والرطوبة وقوة الدفع والغازات النزرة وجزيئات الهباء اجلوي .ويستخدم العلماء
منذ عقود ك ً
ال من الرصدات والنماذج لدراسة كيفية تغير السحب مع الطقس اليومي ،ومع الدورة املوسمية ،ومع التغيرات من عام آلخر،
مثل تلك املرتبطة بظاهرة النينيو.

أسئلة متواترة
وتعكس السحب العالية الكثيفة بكفاءة ضوء الشمس ،وتقلل السحب العالية الكثيفة واخلفيفة بشدة كمية الضوء حتت األحمر الذي
ينبعث من الغالف اجلوي وسطح األرض إلى الفضاء .وتؤدي املعاوضة بني هذين التأثيرين إلى أن تصبح درجة حرارة سطح األرض أقل
حساسية للتغيرات في كمية السحب املرتفعة عنها بالنسبة للتغيرات في كمية السحب املنخفضة .وميكن أن تختل هذه املعاوضة عند
وجود حتول منظم من السحب املرتفعة الكثيفة إلى السحب السمحاقية اخلفيفة أو العكس ،وفي حني أنه ال ميكن استبعاد هذا االحتمال،
ال تتوافر حالي ًا أي أدلة تدعم ذلك .ومن ناحية أخرى ،فإن التغيرات في ارتفاع السحب العالية (بالنسبة لكمية معينة منها) ميكن أن تؤثر
بقوة في درجة حرارة سطح األرض .ويقلل التحول الصعودي في السحب العالية من الضوء حتت األحمر الذي ينبعث من سطح األرض
والغالف اجلوي إلى الفضاء ،إال أن تأثيره طفيف فيما يتعلق بضوء الشمس املنعكس .وثمة أدلة قوية على حدوث هذا التحول في املناخ
األكثر احتراراً .ويؤدى ذلك إلى تفاقم االحترار العاملي من خالل منع بعض الضوء حتت األحمر اإلضافي الذي ينبعث من الغالف اجلوي
وسطح األرض من مغادرة النظام املناخي.

أسئلة متواترة

وتعكس السحب املنخفضة قدراً كبيراً من ضوء الشمس إلى الفضاء مرة أخرى إال أن تأثيرها يكون ضعيفاً ،بالنسبة حلالة معينة للغالف
اجلوي وسطح األرض ،على الضوء حتت األحمر الذي ينبعث إلى الفضاء من األرض .ولذا فإن لها تأثيراً مبرداً صافي ًا على املناخ احلالي؛ ينطبق
نفس الوضع إلى حد أقل على السحب املتوسطة املستوى .غير أن معظم النماذج املناخية التي قامت بتقييمها الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغير املناخ حتاكي انخفاض ًا في كمية السحب على املستويني املنخفض واملتوسط مما يزيد من امتصاص ضوء الشمس ومن ثم ينحو إلى زيادة
االحترار .غير أن مدى هذا االنخفاض يعتمد متام ًا على النماذج.
وهناك أيض ًا وسائل أخرى قد تتغير بها السحب في املناخ األكثر احتراراً .فالتغيرات في أمناط الرياح ومسارات العواصف ميكن أن تؤثر في
األمناط اإلقليمية واملوسمية للسحب واألمطار .وتشير بعض الدراسات إلى أن إشارة أحد التغيرات املشاهدة في النماذج املناخية – حترك
السحب صوب القطبني املرتبط مبسارات العواصف في خطوط العرض املتوسطة – قد لوحظ بالفعل في سجل الرصدات .وميكن أن يضخم
حتول السحب إلى املناطق التي تتلقى قدراً أقل من ضوء الشمس من االحترار العاملي .إذ ميكن تشكل الكثير من السحب من القطرات السائلة
التى تكون صغيرة ولكنها كثيرة العدد وتعكس قدراً من ضوء الشمس إلى الفضاء يزيد عن السحب التي تتكون من كتلة مماثلة من البلورات
اجلليدية .وميكن للسحب السمحاقية اخلفيفة ،التي متارس تأثيرات احترارية صافية والتي يصعب على النماذج املناخية محاكاتها ،أن تتغير
بوسائل ال حتاكيها النماذج ،وإن كانت ال تتوافر أي أدلة على ذلك .وهناك عمليات أخرى قد تكون مهمة إقليمياً ،فالتفاعالت بني السحب
وسطح األرض ،مثالً ،ميكن أن تتغير فوق احمليطات حيث ينصهر اجلليد البحري وفوق اليابسة حيث ينخفض نتح النباتات.
غير أنه ال تتوافر حتى اآلن أي وسيلة مقبولة على نطاق واسع الستخالص التأثير التفاعلي للسحب العاملية من رصدات اجتاهات التغير الطويلة
األجل اخلاصة بالسحب أو التقلبية في النطاق الزمني األقصر مدى .ومع ذلك ،فإن جميع النماذج املستخدمة في التقييم احلالي (والتقييمان
السابقان اللذان أجرتهما الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ) حتقق تأثيرات تفاعلية للسحب الصافية تزيد من االحترار الناجم عن
االحتباس احلراري البشري املنشأ أو ال تنطوي على تأثيرات شاملة كبيرة .وال تدرج التأثيرات التفاعلية في النماذج إال أنها تنشأ من عمل
السحب في عمليات محاكاة الغالف اجلوي وتأثيراتها على تدفقات الطاقة وحتوالتها في النظام املناخي .وتعزى االختالفات في قوة التأثيرات
التفاعلية للسحب الناجتة عن مختلف النماذج بدرجة كبيرة إلى تباين حساسية النماذج للتغيرات في تركيزات غازات االحتباس احلراري.
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السؤال  | 7.2كيف يؤثر الهباء اجلوي في املناخ وتغير املناخ؟
يتألف هباء الغالف اجلوي من جسيمات سائلة أو صلبة صغيرة عالقة في الغالف اجلوي تختلف عن اجلسيمات األكبر األخرى للسحب
واألمطار .ويأتي الهباء من مصادر طبيعية وبشرية املنشأ ،وميكن أن يؤثر في املناخ بطرائق متعددة ومعقدة من خالل تفاعله مع األشعة
والسحب .وبصفة عامة تشير النماذج والرصدات إلى أن الهباء البشري املنشأ قد مارس تأثيرات مبردة على األرض منذ عصور ما قبل
الصناعة ،مما أدى إلى إخفاء بعض االحترار العاملي املتوسط من غازات االحتباس احلراري والذي كان ميكن أن يحدث في عدم وجوده.
وسوف يؤدي هذا االنخفاض املتوقع في انبعاثات الهباء البشرية املنشأ في املستقبل ،استجابة لسياسات نوعية الهواء ،إلى إزاحة القناع عن
االحترار في نهاية املطاف.

اﻷﻫﺒﺎء اﳌﺸﺘﺘﺔ

)ب(

)(a
)أ(

ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوران واﻻﻣﺘﺰاج ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺮأﺳﻲ.

ﺗﺸﺘﺖ اﻷﻫﺒﺎء اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻓﺘﺼﻞ ﻛﻤﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ.

اﻷﻫﺒﺎء اﳌﺎﺻﺔ

)د(

)ج(
)(c

اﺣﺘﺮار
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻷﻛﺒﺮ ﻳﺤﺪث اﺣﺘﺮار ﺻﺎف ﻟﻠﺴﻄﺢ واﻟﻐﻼف اﳉﻮي ﻷن اﻟﺪوران اﻷﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮي
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺰج ﺗﻌﻴﺪان ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ.

ﲤﺘﺺ اﻷﻫﺒﺎء اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ .وﻳﺆدي ﻫﺬا إﻟﻰ ﺗﺴﺨﲔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻬﺒﺎء ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺬي
ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻤﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺮد ﻣﺤﻠﻴﺎً.

السؤال  ،7.2الشكل  | 1عرض عام للتفاعالت بني األهباء واألشعة الشمسية وتأثيرهما على املناخ .وتبني اللوحتان إلى اليسار التأثيرات اإلشعاعية الفورية
للهباء في حني تبني اللوحتان إلى اليمني تأثيرهما الشامل بعد استجابة النظام املناخي لتأثيراتهما اإلشعاعية.
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وللهباء في الغالف اجلوي فترة بقاء معتادة تتراوح بني يوم واحد وأسبوعني في التروبوسفير ،ونحو عام واحد في الستراتوسفير .ويتباين الهباء
تباين ًا شاسع ًا من حيث احلجم والتركيب الكيميائي والشكل ،وبعض أنواع الهباء مثل األتربة ورذاذ البحر من أصل طبيعي في معظمها أو
كلها في حني تأتى أنواع الهباء األخرى مثل الكبريتات والدخان من كل من املصادر الطبيعية والبشرية املنشأ على السواء.
ويؤثر الهباء في املناخ بطرائق عديدة .فأو ًال فإنه يشتت وميتص ضوء الشمس مما يعدل من التوازن اإلشعاعي لألرض (انظر السؤال ،7.2
الشكل  .)1ويؤدي تشتت الهباء عموم ًا إلى زيادة انعكاسية األرض وينحو إلى تبريد املناخ ،في حني أن المتصاص الهباء تأثيراً معاكس ًا
وينحو إلى إحداث احترار في النظام املناخي .ويتوقف التوازن بني التبريد واالحترار على جسيمات الهباء والظروف البيئية .وقد حدد الكثير
من دراسات رصد تقييم ًا كمي ًا للتأثيرات اإلشعاعية احمللية الناشئة عن األهباء الطبيعية والبشرية املنشأ إال أنها ترى أن تأثيره العاملي يحتاج
إلى بيانات ساتلية ومناذج .ويأتي أحد أوجه عدم اليقني املتبقية من الكربون األسود ،وهو هباء ماص ال يتعذر فقط قياسه بشكل أكبر من
الهباء املشتت بل إنه يحفز أيض ًا االستجابة املعقدة للسحب .غير أن معظم الدراسات تتفق على أن التأثير اإلشعاعي الشامل للهباء البشري
املنشأ هو تبريد لكوكب األرض.
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻟﻬﺒﺎء واﻷﺷﻌﺔ
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ويعمل الهباء أيض ًا كمواقع للتكثيف وتنوية اجلليد ،التي
ميكن أن تتكون عليها قطيرات السحب واجلسيمات اجلليدية
(انظر السؤال  ،7.2الشكل  .)2وعندما تتأثر السحب
املكونة من قطيرات املياه السائلة مبزيد من جسيمات الهباء،
تنحو إلى أن تكون أعداد أكبر من القطيرات وإن كانت
أصغر مما يتسبب في أن تعكس هذه السحب قدراً أكبر من
األشعة الشمسية .غير أن هناك الكثير من املسارات األخرى
للتفاعالت بني األهباء والسحب ،وخاصة اجلليد – أو خليط
السحب السائلة واجلليد ،حيث تكون التغيرات في األطوار
بني املياه السائلة واجلليد حساسة لتركيزات الهباء وخواصه.
وقد اثيرت اعتراضات على وجهة النظر األولية التي ترى أن
الزيادة في تركيز الهباء ستؤدي أيض ًا إلى زيادة في كمية
السحب املنخفضة ،ألن عدداً من العمليات ذات التأثيرات
املتعارضة تبدأ في التأثير .ومن املفهوم أنه من الصعوبة مبكان
وضع تقييم كمي للتأثير الشامل للهباء على كميات السحب
وخواصها .وتشير الدراسات املتوافرة املعتمدة على النماذج
املناخية والرصدات الساتلية بصفة عامة إلى أن التأثير الصافي
لألهباء البشرية املنشأ على السحب يتمثل في تبريد النظام
املناخي.

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻷﻫﺒﺎء اﳉﻮﻳﺔ واﻟﺴﺤﺐ
)أ(

ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻫﺒﺎء ﻛﻨﻮى ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺴﺤﺐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﻴﺮات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ.

)ب(

ونظراً ألن هذه األهباء تكون موزعة بصورة غير منتظمة في
الغالف اجلوي ،فإنها ميكن أن حتدث تسخين ًا وتبريداً للنظام
املناخي بأمناط ميكن أن تسبب تغيرات في الطقس .ومع أن
هذه التأثيرات معقدة ،ويصعب محاكاتها بالنماذج احلالية،
فإن العديد من الدراسات تشير إلى حدوث تأثيرات كبيرة
على كميات األمطار في بعض األقاليم.
ونظراً لقصر فترة بقاء األهباء اجلوية في الغالف اجلوي –
فإن تركيزاتها وتأثيراتها املناخية – قد تنوعت مع مرور
الوقت في تناسق تقريبي مع االنبعاثات البشرية املنشأ،
هى وسالئفها في الطور الغازي مثل ثاني أكسيد الكبريت
(  ،)SOوبعض املركبات العضوية املتطايرة .ونظراً ألن
انبعاثات الهباء البشري املنشأ قد ازدادت بدرجة كبيرة خالل
الفترة الصناعية ،فإن ذلك حال دون بعض االحترار الذي كان
ميكن أن يحدث لوال ذلك بفعل التركيزات املتزايدة لغازات
االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج .كما تسبب الهباء الناشئ
عن الثورات البركانية الكبيرة التي دخلت إلى الستراتوسفير،
مثل بركاني الشيشون وبيناتوبو ،اللذين تسببا أيض ًا في
فترات برودة استمرت عادة لعام أو عامني.
2

ﺗــﺆدي زﻳــﺎدة اﻷﻫﺒــﺎء اﳉﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﻟﻘﻄﻴــﺮات اﻟﺼﻐﻴــﺮة ﳑــﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺳــﺤﺐ أﻧﺼــﻊ.
ﻏﻴــﺮ أن ﻫﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﶈﺘﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻬﺒــﺎء واﻟﺴــﺤﺐ وﻛﻤﻴــﺎت اﻷﻣﻄــﺎر ﳑــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺒﺴــﻂ أو
ﻳﺜﺒﻂ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.

السؤال  ،7.2الشكل  | 2عرض عام للتفاعالت بني الهباء والسحب وتأثيرها على
املناخ .ومتثل اللوحتان (أ) و (ب) سحب ًا منخفضة املستوى نظيفة وملونة على
التوالي.

وخالل العقدين األخيرين ،انخفضت انبعاثات الهباء البشرية املنشأ في بعض البلدان املتقدمة ولكنها زادت في الكثير من البلدان النامية.
ولذا يعتقد أن تأثير الهباء على املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض هو تأثير ضئيل .غير أنه يتوقع أن تنخفض انبعاثات الهباء البشرية
املنشأ في نهاية املطاف استجابة للسياسات اخلاصة بجودة الهواء ،التي سوف تكبح تأثيراتها املبردة على سطح األرض مما سيؤدي إلى زيادة
االحترار.
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السؤال  | 7.3هل ميكن للهندسة اجليولوجية إبطال تغير املناخ ،وما هي اآلثار اجلانبية التي قد حتدث؟
تع ّرف الهندسة اجليولوجية – والتي تسمى أيض ًا بالهندسة املناخية – بأنها مجموعة عريضة من الطرائق والتكنولوجيات التي تهدف إلى
أن تغير عن عمد النظام املناخي للتخفيف من آثار تغير املناخ .وهناك فئتان متميزتان من طرائق الهندسة اجليولوجية تؤخذان في االعتبار
دائم ًا :إدارة األشعة الشمسية ( SRMالتي يرد تقييم لها في القسم  )7.7والتي تهدف إلى التعويض عن االحترار الناجم عن غازات
االحتباس احلراري البشرية املنشأ بزيادة انعكاسية األرض مع إزالة ثاني أكسيد الكربون ( CDRالتي جرى تقدميها في القسم  )6.5والتي
تهدف إلى خفض تركيزات ثاني أكسيد الكربون  COفي الغالف اجلوي .وتعمل الفئتان على أساس مبادئ فيزيائية مختلفة وعلى مختلف
النطاقات الزمنية .وتشير النماذج إلى أنه إذا كانت طرائق  SRMقابلة للتحقيق ،فإن فعاليتها ستكون في التصدي الرتفاع درجات احلرارة،
إال أنها ستكون أقل فعالية ولكنها ستستمر في التصدي لبعض التغيرات املناخية األخرى .ولن تتصدى  SRMجلميع تأثيرات تغير املناخ،
كما أن جميع طرائق الهندسة اجليولوجية املقترحة تنطوي أيض ًا على مخاطر وآثار جانبية .وال ميكن توقع النتائج اإلضافية بالنظر إلى أن
مستوى الفهم العلمي لكل من  SRMو CDRمنخفض .كما أن هناك الكثير من القضايا (السياسية واألخالقية والعملية) املتصلة بالهندسة
اجليولوجية والتى تتجاوز نطاق هذا التقرير.
2

ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻊ اﻣﺘﺼﺎص
اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ

E

اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت

B

اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ

F

اﻹﺳﺮاع ﺑﻮﺗﻴﺮة
اﻟﺘﺠﻮﻳﺔ

C

J

ﻧﺸﺮ اﳌﺮﻳﺎ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

G

زﻳﺎدة وﺿﺎءة
اﶈﺎﺻﻴﻞ

K

ﺣﻘﻦ اﻟﻬﺒﺎء ﻓﻲ
اﻷﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮ

H

ﺗﺒﻴﻴﺾ ﻗﻤﻢ اﻷﺳﻄﺢ

L

زﻳﺎدة وﺿﺎءة
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

I

إزاﻟﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻬﻮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ

D

ﺗﺨﺼﻴﺒﺎت
اﶈﻴﻄﺎت

A

G

H

F

L
K

E
D

J

إدارة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

زﻳﺎدة وﺿﺎءة
اﶈﻴﻄﺎت ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

I

C

B

A

السؤال  ،7.3الشكل  | 1عرض عام لبعض طرائق الهندسة اجليولوجية املقترحة بالصورة التي طرحت بها طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون (انظر القسم .
لالطالع على التفاصيل)( :ألف) إضافة عناصر غذائية للمحيطات (تخصيب احمليطات) مما يزيد من إنتاجية احمليط عند سطحه ،ونقل جزء من الكربون
البيولوجي إلى أسفل؛ (باء) تضاف قلوية من معادن صلبة إلى احمليطات لزيادة ذوبان ثاني أكسيد الكربون املوجود في الغالف اجلوي في احمليطات؛ (ج) زيادة
معدل جتوية الصخور السيليكانية ،وانتقال املعادن الكربوناتية الذائبة إلى احمليطات؛ (دال) احتجاز ثاني أكسيد كربون الغالف اجلوي كيميائي ًا وتخزينه حتت
اليابسة أو في احمليطات؛ (هاء) حرق الكتلة احليوية في محطة للطاقة الكهربائية مع الكربون احملتجز ،تخزين ثاني أكسيد الكربون احملتجز حتت اليابسة أو في
احمليطات؛ (واو) احتجاز ثاني أكسيد الكربون من خالل التشجير وإعادة التشجير وتخزينه في النظم اإليكولوجية لألرض .طرائق إدارة األشعة الشمسية
(ملزيد من التفاصيل ،انظر القسم )7.7؛ (زاي) وضع أجهزة عاكسة في الفضاء لتعكس األشعة الشمسية؛ (حاء) حقن الهباء في الستراتوسفير؛ (طاء)
تخصيب السحب البحرية لزيادة عاكسيتها؛ (ياء) فقاقيع صغيرة على سطح احمليطات لزيادة عاكسيتها؛ (كاف) زيادة زراعة املزيد من احملاصيل العاكسة؛
(الم) تبييض األسطح والهياكل املبنية األخرى.
6 5
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طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون
تهدف طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون  CDRإلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي من خالل عمليات تعديل متعمدة في
دورة الكربون أو بأساليب صناعية (مثل النهج الكيميائية) .ويجري بعد ذلك تخزين الكربون املسحوب من الغالف اجلوي في اليابسة
واحمليطات أو في مستودعات جيولوجية .وتعتمد بعض طرائق  CDRعلى العمليات البيولوجية مثل التوسع في عمليات التشجير وإعادة
التشجير ،وامتصاص الكربون في التربة من خالل الفحم األحيائي ،والطاقة احليوية مع احتجاز الكربون وتخزينه ( )BECCSوتخصيب

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة

احمليطات .وسوف تعتمد الطرائق األخرى على العمليات اجليولوجية مثل التجوية املعجلة لصخور السيليكات والكربونات – على األرض
أو في احمليطات (انظر السؤال  ،7.3الشكل  .)1ويجري بعد ذلك تخزين ثاني أكسيد الكربون املزال من الغالف اجلوي في شكل عضوي
في املستودعات األرضية أو في شكل غير عضوي في املستودعات احمليطية واجليولوجية حيث يتعني تخزينه مئات السنني على األقل لكي
حتقق  CDRفعاليتها.
وتقلل طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالقسر اإلشعاعي لثاني أكسيد الكربون بنفس القدر الذي حتقق به فعاليتها في إزالة ثاني
أكسيد الكربون من الغالف اجلوي وإبعاد ثاني أكسيد الكربون املزال من الغالف اجلوي .وقد تقلل بعض الطرائق من حتمض احمليطات
(انظر السؤال  )3.2في حني أن بعض الطرائق األخرى التي تشمل التخزين احمليطي قد تزيد بد ًال من ذلك من حتمض احمليطات إذا كان
الكربون املمتص في شكل ثاني أكسيد كربون ذائب .ويتمثل أحد أوجه عدم اليقني الرئيسية املتصلة بفعالية طرائق  CDRفي القدرة على
التخزين ،واستدامة الكربون املخزن .فإزالة الكربون املستدامة وتخزينها بواسطة  CDRتؤدي إلى خفض احترار املناخ في املدى الطويل .غير
أن إستراتيجيات التخزين غير املستدام تتيح عودة ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف اجلوي حيث يسهم مرة أخرى في االحترار .وسوف
تعوض اإلزالة املتعمدة لثاني أكسيد الكربون بواسطة طرائق  CDRجزئيا باستجابة مستودعات الكربون األرضية واحمليطية في حالة انخفاض
تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .ويعزى ذلك إلى أن بعض هذه املستودعات سوف يطلق إلى الغالف اجلوي ثاني أكسيد
الكربون البشري املنشأ الذي كان قد خزن في السابق .ولذا فإن القضاء متام ًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ يتطلب أن ال
تقتصر تقنيات  CDRعلى مجرد إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي تراكم في الغالف اجلوي منذ عصور ما قبل الصناعة بل وأن يشمل الكربون
البشري املنشأ الذي سبق أن امتصه الغالف احليوي لليابسة واحمليطات.
وال ميكن زيادة حجم الطرائق البيولوجية ومعظم طرائق  CDRالتجوية الكيميائية إلى ما ال نهاية ،فهي محدودة بالضرورة بالقيود الفيزيائية
أو البيئية املختلفة ،مثل الطلبات املتنافسة على األراضي .ولدى افتراض معدل أقصى لإلحتجاز عن طريق  CDRقدره  200بيتاغرام كربون
للقرن من توليفة من طرائق  ،CDRفإن ذلك سوف يستغرق نحو قرن ونصف القرن إلزالة ثاني أكسيد الكربون املنبعث خالل اخلمسني عام ًا
املاضية مما يؤدي إلى تعذر التخفيف من تغير املناخ بسرعة حتى بالنسبة ملجموعة من طرائق  CDRاملضافة .وميكن من حيث املبدأ أن تعمل
طرائق امتصاص الهواء املباشرة بصورة أسرع إال أنه قد يحدها التنفيذ الواسع النطاق مبا في ذلك استخدام الطاقة والقيود البيئية.
وميكن أن ينطوي  CDRعلى آثار جانبية مناخية وبيئية .فاإلنتاجية النباتية املعززة ،مثالً ،قد تزيد من انبعاثات أكسيد النيتروز  ،N Oوهو
من الغازات التي لها قدرة تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون  COعلى إحداث االحترار .وميكن أن تغير زيادة واسعة النطاق في الغطاء
النباتي – من خالل التشجير أو زراعة محاصيل الطاقة من خواص سطح األرض مثل انعكاسية السطح والتدفقات املثيرة لالضطراب .وقد
أظهرت بعض دراسات النمذجة أن زراعة الغابات في املناطق الشمالية التي تغطيها الثلوج موسمي ًا ميكن في الواقع أن يسرع االحترار العاملي
في حني أن زراعة الغابات في املناطق املدارية قد يكون أكثر فعالية في إبطاء االحترار العاملي .وسيكون لطرائق  CDRاملرتكزة على احمليطات
والتي تعتمد على اإلنتاج البيولوجي (مثل تخصيب احمليطات) العديد من اآلثار اجلانبية على النظم اإليكولوجية للمحيطات ،وحمضية
احمليطات ،وقد تنتج انبعاثات من غازات االحتباس احلراري غير ثاني أكسيد الكربون.
2

2

طرائق إدارة األشعة الشمسية
يتأثر املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية لكوكب األرض بدرجة كبيرة بكمية ضوء الشمس التي ميتصها الغالف اجلوي لألرض وسطحها
مما يؤدي إلى احترار األرض ،ونتيجة لوجود تأثير االحتباس احلراري ،وهو العملية التي تؤثر بها غازات االحتباس احلراري والسحب في
الطريقة التي تنبعث بها الطاقة في نهاية املطاف إلي الفضاء .وتؤدي الزيادة في تأثير االحتباس احلراري إلى ارتفاع درجة حرارة سطح األرض
حلني تكون توازن جديد .وفي حالة امتصاص قدر أقل من ضوء الشمس القادم نتيجة لزيادة عاكسية األرض أو في حالة إمكانية انبعاث الطاقة
إلى الفضاء بقدر أكبر من الفعالية نتيجة النخفاض تأثير االحتباس احلراري ،سينخفض املتوسط العاملى لدرجة احلرارة السطحية.
وتعتمد طرائق الهندسة اجليولوجية املقترحة التي تهدف إلى إدارة تدفقات طاقة األرض القادمة واخلارجة على هذا املبدأ الفيزيائي األساسي.
وتقترح معظم هذه الطرائق إما خفض ضوء الشمس الذي يصل إلى األرض أو زيادة عاكسية الكوكب من خالل زيادة وضاءة الغالف اجلوي
والسحب أو سطح األرض (انظر السؤال  ،7.3الشكل  .)1وتقترح تقنية أخرى كبح السحب املرتفعة املعروفة باسم السحب السمحاقية
حيث أن لهذه السحب تأثير احتباس حراري قوي .وتفيد الفيزياء األساسية أنه إذا غير أي من هذه الطرائق تدفقات الطاقة كما هو متوقع،
سوف تبرد األرض عندئذ .غير أن الصورة معقدة بالنظر إلى العمليات الفيزيائية الكثيرة واملعقدة التي حتكم التفاعالت بني تدفق الطاقة،
ودوران الغالف اجلوي والطقس واملناخ الناجت.
وفي حني أن املتوسط العاملى لدرجة حرارة سطح الكوكب سوف تستجيب للتغير في كمية ضوء الشمس التي تصل إلى سطح األرض أو
التغير في تأثير االحتباس احلراري ،فإن درجة احلرارة في أي مكان أو زمان معني سوف تتأثر بالكثير من العوامل األخرى كما أن كمية التبريد
الصادرة عن  SRMلن تعادل عموم ًا كمية االحترار الناشئة عن غازات االحتباس احلراري .إذ أن  ،SRMمثالً ،لن تغير من معدالت االحترار
إال خالل وقت النهار أما زيادة غازات االحتباس احلراري فقد تغير درجات احلرارة خالل كل من النهار والليل .وميكن أن يؤثر ذلك التعويض
غير الدقيق في الدورة النهارية لدرجة حرارة سطح األرض حتى لو لم يتغير متوسط درجة احلرارة السطحية .وثمة مثال آخر يتمثل في أن
حسابات النماذج تشير إلى أن انخفاض ًا موحداً في ضوء الشمس الذي يصل إلى السطح قد يبرد املتوسط العاملي لالحترار املستحث من ثاني
أكسيد الكربون إال أن بعض املناطق سوف تنخفض بدرجة أقل من مناطق أخرى .وتشير النماذج إلى أنه في حالة تعويض االحترار الناجم
عن االحتباس احلراري البشري املنشأ بصورة كاملة بواسطة الهباء املوجود في الستراتوسفير ،فإن املناطق القطبية سوف يقل فيها االحترار
املتبقي في حني تصبح املناطق املدارية أقل برودة بقليل مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة.
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وميكن إلدارة األشعة الشمسية  SRMأن تتصدى من الناحية النظرية للتغير املناخي البشري املنشأ بسرعة ،وخفض درجة حرارة األرض إلى
مستويات عصر ما قبل الصناعة في غضون عقد أو عقدين .وهذا معروف من النماذج املناخية بل ومن السجالت املناخية للثورات البركانية
الكبيرة .وقد تسبب انفجار بركان جبل بيناتوبو الذي رصد رصداً جيداً في عام  1991في إحداث زيادة مؤقتة في أهباء الستراتوسفير،
وانخفاض سريع في درجة حرارة سطح األرض بنحو  0.5درجة مئوية.
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اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳊﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

وبدون جهود التخفيف التقليدية أو طرائق  CDRاحملتملة ،سوف تستمر
تركيزات ثاني أكسيد الكربون املرتفعة الناجتة من االنبعاثات البشرية املنشأ
في الغالف اجلوي لفترات طويلة تصل إلى آالف السنني .وسوف تستمر
 SRMمادامت تركيزات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة .وسوف يؤدى وقف
 SRMفي الوقت الذي تظل فيه تركيزات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة إلى
إحداث احترار بالغ السرعة خالل عقد أو عقدين (انظر السؤال  ،7.3الشكل
 )3مما سيحدث إجهاداً شديداً للنظم اإليكولوجية والتكيف البشري.

0

0

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

وقد يكون لتقنيات  SRMآثارجانبية أخرى .إذ تشير الدراسات النظرية
والرصدات والنماذج ،مثالً ،إلى أن أهباء الكبريتات في الستراتوسفير
الناشئ عن االنفجارات البركانية واالنبعاثات الطبيعية تستنزف طبقة
األوزون الستراتوسفيري وخاصة في وجود الكلور الناشئ عن انبعاثات
الكلوروفلوروكربون في الغالف اجلوي .ويتوقع أن يكون لهباء الستراتوسفير
املستخدم ألغراض  SRMنفس التأثير .وسوف يزيد استنفاد طبقة األوزون
من كمية الضوء فوق البنفسجي الذي يصل إلى سطح األرض ويدمر النظم
اإليكلولوجية األرضية والبحرية .كما يزيد الهباء الستراتوسفيري أيض ًا من
نسبة ضوء الشمس املباشر إلى الضوء املنتشر الذى يصل إلى سطح األرض
والذي يزيد عموم ًا من إنتاجية النباتات .كما أعرب عن بعض الشواغل من
أن يؤدي هباء الكبريتات املستخدم في  SRMإلى زيادة األمطار احلمضية إال
أن دراسات النماذج تشير إلى أن األمطار احلمضية ليست على األرجح من
الشواغل الرئيسية بالنظر إلى أن معدل األمطار احلمضية الذي ينتج من أهباء
الستراتوسفير املستخدمة إلدارة  SRMسيكون أقل كثيراً من القيم التي تنتج
حالي ًا من مصادر التلوث .ولن تتناول  SRMكذلك حتمض احمليطات املرتبط
بزيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي وتأثيراته على النظم
اإليكولوجية البحرية.

0.5

-2

اﻟﺴﻨﺔ

السؤال  ،7.3الشكل  | 2التغير في املتوسط العاملي (أ) لدرجة
احلرارة السطحية (درجة مئوية) و(ب) كمية األمطار (نسبة
مئوية) في جتربتني متماثلتني في الظروف .واخلطوط املتصلة
حلاالت احملاكاة باستخدام إدارة األشعة الشمسية ()SRM
لتحقيق توازن بالزيادة بنسبة  1في املائة سنوي ًا في تركيزات
ثاني أكسيد الكربون حتى العام  50وبعده تتوقف  .SRMومتثل
اخلطوط املتقطعة حاالت احملاكاة إلحداث توازن بالزيادة بنسبة
 1في املائة سنوي ًا في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في عدم
وجود  .SRMويبني املغلفان األصفر والرمادي املئينني اخلامسة
والعشرين واخلامسة والسبعني من ثمانية مناذج مختلفة.

وإذا استخدمت  SRMلتجنب بعض نتائج زيادة التركيزات في ثاني أكسيد الكربون ،فإن املخاطر ،واآلثار اجلانبية وجوانب القصور سوف
تزداد مع تزايد مستوى  .SRMوقد اقترحت أساليب الستخدام قدر محدود من  SRMلفترة محدودة باالقتران مع إستراتيجيات قوية خلفض
تركيزات ثاني أكسيد الكربون للمساعدة في جتنب التحوالت عبر احلدود القصوى املناخية أو نقاط االنقالب التي ال ميكن جتنبها بدون
ال دقيق ًا للمخاطر مقابل املنافع مما يتجاوز بكثير نطاق هذا التقرير.
ذلك .وسوف يتطلب تقييم هذه األساليب حتلي ً
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ويتألف املناخ من كثير من العوامل باإلضافة إلى درجة حرارة سطح األرض .ولذا فإن النتائج بالنسبة جلوانب املناخ األخرى مثل سقوط
األمطار ،ورطوبة التربة ،وتدفقات األنهار ،وتراكم الثلوج ،واجلليد البحري ،والنظم اإليكولوجية قد تكون مهمة أيضاً .وتبني النماذج
والنظرية أن تعويض الزيادة في تأثير اإلحتباس احلرارى من خالل إدارة  SRMلتثبيت درجة احلرارة السطحية سيقلل بعض الشيء من املتوسط
العاملي لسقوط األمطار (لالطالع على نتائج مثالية لنموذج ،انظر السؤال  ،7.3الشكل  )2وميكن أن حتدث أيض ًا تغييرات إقليمية .ويؤدي
التعويض غير الدقيق في األمناط املناخية اإلقليمية والعاملية إلى أن يكون من
3
لذلك
ال تقريب ًا
غير املرجح أن حتقق  SRMمناخ ًا عاملي ًا في املستقبل يكون مماث ً
)أ(
الذي نتعرض له اليوم أو الذي تعرضنا له في السابق .غير أن النماذج املناخية
2.5
املتوافرة تشير إلى أن املناخ الذي يخضع للهندسة اجليولوجية من خالل
2
 ،SRMوارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي سيكون
1.5
عموم ًا أقرب ملناخ القرن العشرين من مناخ املستقبل الذي يتسم بارتفاع
1
تركيزات ثاني أكسيد الكربون وبدون .SRM
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السؤال  | 8.1ما مدى أهمية بخار املاء لتغير املناخ؟
يضطلع بخار املاء ،بوصفه أكبر مساهم في تأثير االحتباس احلراري الطبيعي ،بدور أساسي في تغير مناخ األرض .غير أن كمية بخار املاء في
الغالف اجلوي يحكمها في الغالب درجة حرارة الهواء وليس االنبعاثات .ولهذا السبب ،يعتبره العلماء عامال من عوامل التأثير التفاعلي
وليس قوة قسر لتحقيق تغير املناخ .وليس لالنبعاثات البشرية املنشأ لبخار املاء ،من خالل الري وتبريد محطات القوى ،تأثير يذكر على
تغير املناخ.
وبخار املاء هو غاز االحتباس احلراري الرئيسي في الغالف اجلوي لألرض .وتعتمد مساهمة بخار املاء في التأثير الطبيعي لالحتباس احلراري
مقابل مساهمة ثاني أكسيد الكربون (  )COعلى طريقة احلساب ،إال أنه ميكن اعتباره أكبر مبقدار ضعفني إلى ثالثة أضعاف تقريباً .ويحقن
معظم بخار املاء اإلضافي في الغالف اجلوي من األنشطة البشرية املنشأ ،من خالل زيادة البخر من احملاصيل املروية ومن خالل تبريد محطات
القوى ،وبصورة طفيفة من احتراق الوقود األحفوري .ولذا ميكن للمرء أن يتساءل عن السبب في هذا التركيز الكبير على ثاني أكسيد
الكربون  COوليس على بخار املاء باعتباره تأثيرا قسريا في تغير املناخ.
2

2

ولالنبعاثات البشرية املنشأ تأثير كبير على بخار املاء في الستراتوسفير الذي يشكل جزءاً من الغالف اجلوي فوق نحو  10كيلومترات .وتؤدي
زيادة تركيزات امليثان (  )CHبسبب األنشطة البشرية إلى مصدر إضافي للماء من خالل األكسدة مما يفسر جزئي ًا التغيرات املرصودة في تلك
الطبقة من الغالف اجلوي .ولهذا التغيير في املاء الستراتوسفيري تأثير مشع ،ويعد تأثيراً قسري ًا وميكن تقييمه .وقد تباينت تركيزات املاء في
الستراتوسفير تباين ًا شاسع ًا خالل العقود املاضية .ولم يفهم املدى
الكامل لهذه التباينات على نحو جيد ،وال ميثل على األرجح
T -4 T -2 T
ﺗﻐﻴﺮ درﺟﺎت اﳊﺮارة T +2 T +4
تأثيراً قسري ًا قدر ما ميثل عملية تأثير تفاعلي يضاف إلى التقلبية
الطبيعية .ومساهمة بخار املاء الستراتوسفيري في االحترار ،سواء
1.4
كتأثير قسري أو تأثير تفاعلي أصغر بكثير من تأثير امليثان ( )CH
1.2
وثاني أكسيد الكربون ( .)CO
1.0
4

0

0

0

0

0

4

2

0.6

ﺑﺨﺎر اﳌﺎء

وتتحكم درجة احلرارة في الكمية القصوى من بخار املاء في
الهواء .فقد يحتوي العمود املعتاد من الهواء املمتد من سطح
األرض إلى الستراتوسفير في املناطق القطبية ما ال يتجاوز بضعة
كيلوغرامات من بخار املاء لكل متر مربع ،في حني قد يحتوى
عمود مماثل من الهواء في املناطق املدارية على ما يصل إلى 70
كيلوغراماً .ومع كل زيادة في درجة احلرارة مبقدار درجة واحدة،
ميكن أن يحتفظ الغالف اجلوي بكمية من بخار املاء تزيد بنسبة 7
في املائة (انظر الرسم املدرج إلى اليسار أعلى الشكل  1في السؤال
 .)8.1وتؤدي هذه الزيادة في التركيز إلى تفاقم تأثير االحتباس
احلراري ومن ثم تؤدي إلى زيادة االحترار .وهذه العملية التي
يشار إليها على أنها التأثير التفاعلي لبخار املاء ،حتظى بفهم جيد
ويجري تقييمها كمياً .وحتدث في جميع النماذج املستخدمة
لتقدير تغير املناخ حيث تتسق قوتها مع الرصدات .وفي حني
أنه قد رصدت زيادة في بخار ماء الغالف اجلوي ،جرى التسليم
بأن هذا التغير عبارة عن تأثير تفاعلي (من الزيادة في درجة
حرارة الغالف اجلوي) وينبغي عدم تفسيره على أنه تأثير قسري
إشعاعي من االنبعاثات البشرية املنشأ.

0.8

السؤال  ،8.1الشكل  | 1رسم توضيحي للدورة املائية وتفاعلها مع ظاهرة تأثير
االحتباس احلراري .ويشير الرسم املدرج إلى أعلى يسار الشكل إلى الزيادة
النسبية في التركيز احملتمل لبخار املاء في الهواء مع الزيادة في درجة احلرارة
(نحو  7في املائة لكل درجة) .وتبني اجلدائل البيضاء البخر الذي يعوضه
سقوط اإلمطار إلغالق موازنة املياه .وتبني األسهم احلمراء األشعة حتت احلمراء
اخلارجة التي ميتصها بخار املاء والغازات األخرى جزئياً ،وهي عملية تشكل
أحد مكونات تأثير االحتباس احلراري .وال تظهر العمليات الستراتوسفيرية في
هذا الشكل.
153

أسئلة متواترة

ويعمل بخار املاء بطريقة مختلفة عن ثاني أكسيد الكربون بأحد الطرق اجلوهرية :فإن بوسعه التكثف والتساقط .فعندما يبرد الهواء احململ
بالرطوبة العالية ،يتكثف جزء من بخار املاء ويتحول إلى قطيرات ماء أو جزيئات جليد ،وتسقط أمطاراً .وتبلغ فترة البقاء العادية لبخار املاء
في الغالف اجلوي عشرة أيام .ويقل تدفق بخار املاء في الغالف اجلوي من املصادر البشرية املنشأ بدرجة كبيرة عن البخر «الطبيعي» ولذا فإن
تأثيره ال يذكر على التركيزات الشاملة ،وال يسهم إسهام ًا كبيراً في تأثير االحتباس احلراري الطويل األجل .وهذا هو السبب الرئيسي في أن
بخار املاء التروبوسفيري (الذي يوجد عادة عند ارتفاع يقل عن  10كيلومترات) ال يعد غازاً من غازات االحتباس احلراري التي تسهم في
القسر اإلشعاعي.
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ولبخار املاء في الوقت الراهن التأثير األكبر على االحتباس احلراري في الغالف اجلوي لألرض .غير أن غازات االحتباس احلراري األخرى ،ثاني
أكسيد الكربون  COبالدرجة األولى ،ضرورية لدعم وجود بخار املاء في الغالف اجلوي .والواقع أنه في حالة إزالة هذه الغازات من الغالف
اجلوي ،تهبط درجة حرارته مبا يكفي إلحداث انخفاض في بخار املاء ،مما يؤدي إلى حدوث هبوط مفاجئ في تأثير االحتباس احلراري األمر
الذى يقحم األرض فى حالة جتمد .وعلى ذلك فإن غازات االحتباس احلراري غير بخار املاء توفر هيكل درجات احلرارة الذي يدعم املستويات
احلالية لبخار املاء في الغالف اجلوي .ففي حني أن ثاني أكسيد الكربون ميثل عنصر التحكم الرئيسي البشري املنشأ في املناخ ،فإن بخار املاء
ميثل التأثير التفاعلي القوي السريع الذي يقوي من أي تأثير قسري أولي بعامل معتاد يتراوح بني ضعفني وثالثة أضعاف .وبخار املاء ليس
تأثيراً قسري ًا أولي ًا كبيراً إال أنه مع ذلك عامل جوهري في املناخ.
2
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السؤال  | 8.2هل للتحسينات في جودة الهواء تأثير على تغير املناخ؟
نعم تؤثر التحسينات في جودة الهواء على املناخ ،إال أن ذلك يعتمد على نوع امللوث أو امللوثات التي حتد منها ،وبوسعها إما أن تبرد املناخ
أو تصيبه باالحترار .ففي حني أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت (  ،)SOمثالً ،يؤدي إلى زيادة االحترار ،فإن التحكم في انبعاثات
أكسيد النيتروز ( )NOxله تأثير مبرد (من خالل خفض األوزون التروبوسفيري) وله أيض ًا تأثير احتراري (نتيجة لتأثيره على فترة بقاء امليثان
في الغالف اجلوي وإنتاج الهباء) .كما ميكن أن يؤثر تلوث الهواء في أمناط سقوط األمطار.
ومتثل جودة الهواء عادة مقياس ًا للملوثات السطحية التي يحملها الهواء مثل األوزون ،وأول أكسيد الكربون ،وأكاسيد النيتروجني ،والهباء
اجلوي (اجلسيمات الصلبة أو السائلة) .ويؤدي التعرض لهذه امللوثات إلى تفاقم أمراض اجلهاز التنفسي واألوعية القلبية ،ويضر بالنبات
ويدمر املباني .ولهذه األسباب ،فإن معظم املراكز احلضرية الرئيسية تعمل على مكافحة إطالق امللوثات التي يحملها الهواء.
وخالف ًا لثاني أكسيد الكربون (  )COوغيره من غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،قد يستمر أوزون الهباء اجلوي في التروبوسفير
في الغالف اجلوي لفترة ال تتجاوز بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ،غير أن االقترانات غير املباشرة داخل نظام األرض قد تطيل أمد تأثيراتها.
وهذه امللوثات تكون عادة أكثر قوة بالقرب من منطقة انبعاثاتها أو تكونها ،حيث ميكن أن حتدث اضطرابات محلية أو إقليمية في املناخ
حتى ولو كان متوسط تأثيراتها عاملي ًا ضئيالً.
وتؤثر امللوثات الهوائية في املناخ بطرق مختلفة بحسب خواصها الفيزيائية والكيميائية .وسوف تؤثر غازات االحتباس احلراري الناشئة من
التلوث في املناخ وذلك بالدرجة األولى من خالل األشعة ذات املوجة القصيرة واملوجة الطويلة ،في حني ميكن للهباء أن يؤثر باإلضافة إلى
ذلك في املناخ من خالل التفاعالت بني السحب والهباء.
وقد جرى حتديد جوانب الرقابة على انبعاثات امليثان البشرية املنشأ (السؤال  ،8.2الشكل  )1خلفض األوزون السطحي على أنه ميثل أوضاع ًا
مفيدة في جميع األحوال .غير أن نتائج الرقابة على سالئف األوزون األخرى ال تكون واضحة دائماً .فمثالً ،قد يتوقع أن يكون حلاالت الرقابة
على انبعاثات أكاسيد النيتروجني تأثير مبرد بالنظر إلى أنها تخفض من األوزون الستراتوسفيري ،إال أن تأثير فترة بقاء امليثان  ،CHوتكون
الهباء قد يتسبب على األرجح ،بد ًال من ذلك ،في حتقيق احترار شامل.
وقد حددت الرصدات الساتلية زيادة في تركيزات ثاني أكسيد الكبريت ( ( )SOالسليف الرئيسي ألهباء الكبريتات املشتتة) من محطات
الطاقة العاملة بحرق الفحم في شرقي آسيا خالل العقود القليلة األخيرة .وتستخدم أحدث محطات الطاقة أجهزة غسل الغازات للحد من
هذه االنبعاثات (دون أن يشمل ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتزامنة وما يرتبط بها من احترار طويل األجل للمناخ) .ويحسن
ذلك من جودة الهواء إال أنه يقلل أيض ًا من التأثير املبرد ألهباء الكبريتات ومن ثم يؤدي إلى تفاقم االحترار .وحتدث األهباء املبردة من خالل
التفاعالت بني الهباء واألشعة ،وبني الهباء والسحب ،ويقدر بنحو  0.9واط/م( 2جميع األهباء مجتمعة ،القسم  )8.3.4.3منذ عصر ما
قبل الصناعة ومنوها على وجه اخلصوص خالل النصف الثاني من القرن العشرين لدى زيادة االنبعاثات البشرية املنشأ بدرجة شديدة.
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اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة
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اﻟﻜﺮﺑﻮن

أﻛﺎﺳﻴﺪ
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ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ

اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻷﺳﻮد

ﺣﺎﻻت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻷوزون

ﺗﺒﺮﻳﺪ

السؤال  ،8.2الشكل  | 1رسم تخطيطي لتأثير الرقابة على التلوث على االنبعاثات النوعية والتأثير املناخي .ويشير اخلط األسود املتصل إلى التأثير املعروف،
ويشير اخلط املتقطع إلى التأثيرات التي يكتنفها عدم اليقني.
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ومن ناحية أخرى فإن الكربون األسود أو السناج ميتص احلرارة من الغالف اجلوي (مما يؤدي إلى تأثير قسري إشعاعي قدره  0.4واط/م2
من انبعاثات الوقود األحفوري أو األحيائي البشرية املنشأ) وعندما يترسب على الثلج فإنه يقلل من األلبيدو أو القدرة على عكس ضوء
الشمس .ولذا قد يكون لالنخفاضات في انبعاثات الكربون األسود تأثير مبرد إال أن التفاعالت اإلضافية للكربون األسود مع السحب تتسم
بعدم اليقني وقد تؤدي إلى بعض التصدي لالحترار.

كذلك فإن حاالت الرقابة على جودة الهواء تستهدف أيض ًا قطاع نشاط محدد بشري املصدر مثل النقل أو إنتاج الطاقة .وفي تلك احلالة،
تؤدي األنواع املشتركة االنبعاث في القطاع املستهدف إلى مزيج معقد من الكيمياء واالضطرابات املناخية .فمثالً ،يحتوي الدخان الناجت
من احتراق الوقود احليوي على خليط من كل من جسيمات اضطراب ماصة ومشتتة فض ً
ال عن سالئف األوزون ،وهي اجلوانب التي يصعب
التيقن من تأثيراتها املناخية املتقارنة.
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وعلى ذلك ،فإن الرقابة على جودة الهواء السطحي سوف تنطوي على بعض النتائج املتعلقة باملناخ .غير أن بعض االقترانات بني االنبعاثات
املستهدفة واملناخ مازال يفهم أو يحدد بطريقة سيئة ،مبا في ذلك تأثيرات ملوثات الهواء على أمناط تساقط األمطار مما يتعذر معه وضع تقييم
كمي كامل لهذه النتائج .وثمة منعطف مهم أيض ًا في التأثير احملتمل لتغير املناخ على جودة الهواء .فعلى وجه اخلصوص ،يشير االرتباط
املرصود بني األوزون السطحي ودرجة احلرارة في املناطق امللوثة إلى أن ارتفاع درجات احلرارة من تغير املناخ ميكن مبفرده أن يحدث تفاقما
في التلوث في بعض األحيان مما يشير إلى «العقوبة املناخية» .وتعني هذه العقوبة أن األمر سيتطلب زيادة التشدد في الرقابة على األوزون
السطحي لتحقيق هدف محدد .وعالوة على ذلك ،فإن التغيرات املسقطة في تواتر وطول فترات الركود ميكن أن تؤثر في ظروف جودة
الهواء .وسوف تكون هذه اجلوانب متقلبة إقليمي ًا ويتعذر تقييمها ،إال أن حتسن فهم هذه العمليات وتقييمها كمي ًا ومنذجتها سوف يوضح
التفاعل الشامل بني ملوثات الهواء واملناخ.
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السؤال  | 9.1هل تتحسن النماذج املناخية ،وكيف سنعرف ذلك؟
النماذج املناخية عبارة عن برامج حاسوبية شديدة التعقيد جتسد فهمنا للنظام املناخي ،وحتاكي ،بكل الوسائل احلديثة املمكنة في الوقت
احلاضر ،التفاعالت املعقدة بني الغالف اجلوي ،واحمليطات ،وسطح اليابسة ،والثلوج ،واجلليد ،والنظام اإليكولوجي العاملي ،وطائفة من
العمليات الكيميائية والبيولوجية.
وقد زاد تعقيد النماذج املناخية – متثيل العمليات الفيزيائية مثل التفاعالت بني السحب وسطح اليابسة ومتثيل دورتي الكربون والكبريت
على الصعيد العاملي في الكثير من النماذج  -التي زادت زيادة كبيرة منذ أول تقرير تقييم يصدر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ عام  ،1990وبهذا املعنى فإن النماذج احلالية لنظام األرض «أحسن» بكثير مما كانت عليه مناذج ذلك العصر .وقد استمر هذا التطور منذ
التقييم الرابع ،في حني أسهمت عوامل أخرى أيض ًا في حتسني النماذج .وتتيح احلواسيب الفائقة األكثر قوة للنماذج احلالية حل التفاصيل
املكانية األدق .كما جتسد النماذج احلالية حتسن فهم كيفية إجراء العمليات املناخية – وهو الفهم الذي متخضت عنه البحوث والتحليالت
اجلارية باإلضافة إلى الرصدات اجلديدة واحملسنة.

أداء أفضل من غيرها بالنسبة لبعض
بعض النماذج تقدم حتم ًا ً
املتغيرات املناخية ،إال أنه ال يظهر أي منوذج مبفرده بوضوح على أنه
«األفضل» بصورة شاملة .وقد أحرز مؤخراً تقدم في حساب مختلف
مقاييس األداء التي حتلل أداء النماذج باملقارنة بطائفة من الرصدات
املختلفة وفق ًا لتصنيف عددى بسيط .ومن البديهي أن تعريف
هذا التصنيف ،وطريقة حسابه ،والرصدات املستخدمة (والتي
تنطوي على أوجه عدم اليقني اخلاصة بها) ،والطريقة التي جتمع
بها مختلف عالمات التقييم تتسم كلها باألهمية ،وسوف تؤثر في
النتائج النهائية.

اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

وعملية التقييم الكمي ألداء النماذج موضوع ظهر في جميع
التقارير السابقة للفريق العامل األول التابع للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ .ويوفر االطالع على عمليات التقييم السابقة
هذه إحساس ًا عام ًا بالتحسينات التي حتققت .فقد قدمت التقارير
السابقة كالعادة مسح ًا واسع ًا ألداء النماذج يبني الفروق بني النسخ
احملسوبة بالنماذج ملختلف الكميات املناخية والتقديرات الرصدية
املقابلة.
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وثمة اعتبار مهم يتمثل في أنه ال ميكن تقييم أداء بعض النماذج إال
مبقارنتها بالرصدات السابقة مع مراعاة التقلبية الداخلية الطبيعية.
وينبغي لضمان الثقة في اإلسقاطات املستقبلية لهذه النماذج،
محاكاة املناخ التاريخي ،وتقلباته وتغيره على نحو جيد .وقد وفر
نطاق تقييم النماذج من حيث نوع وكمية الرصدات املتاحة ،وتوافر
جتارب النمذجة املنسقة واالستخدام املوسع ملختلف مصفوفات
األداء – املعلومات التى يجرى تقييمها كميا بدرجة كبيرة عن
أداء النماذج .غير أن ذلك قد ال يكفي مبفرده .ففي حني أنه ميكن
التحقق بانتظام من إسقاطات الطقس ،واملناخ املوسمي ،ال ميكن أن
يتحقق ذلك بالنسبة لإلسقاطات املناخية التي تغطي قرن ًا أو أكثر.
وهذا هو الوضع على وجه اخلصوص في حالة دفع التأثير القسري
البشري املنشأ النظام املناخي صوب ظروف لم ترصد من قبل في
السجالت القائمة على األجهزة ،وسيمثل ذلك قصوراً في كثير
من األحوال.

درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
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السؤال  ،9.1الشكل  | 1قدرة النموذج على محاكاة املتوسط السنوي
لدرجات احلرارة وأمناط سقوط األمطار على النحو املبني من نتائج ثالث مراحل
أخيرة من مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( ،CMIP2مناذج من نحو عام ،2000
 ،CMIP3مناذج من نحو عام  ،CMIP5 ،2005اجليل احلالي من النماذج) .ويبني
الشكل االرتباط (وهو قياس لتماثل األمناط) بني درجات احلرارة املرصودة
وتلك املنمذجة (اللوحة العليا) وسقوط األمطار (اللوحة السفلى) .وتشير
القيم الكبيرة إلى حتسن التواصل بني األمناط املنمذجة واملرصودة واملكانية.
وتشير الرموز السوداء إلى معامل االرتباط لفرادى النماذج ،بينما تشير الرموز
اخلضراء الكبيرة إلى القيم الوسطية (أي نصف نتائج النموذج أعاله والنصف
اآلخر أقل من هذه القيم) .ويتضح التحسن في أداء النماذج من الزيادة في
االرتباط بني أجيال النماذج املتعاقبة).
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والنماذج املناخية احلالية أفضل ،من حيث املبدأ ،من النماذج السابقة غير أن كل جزء صغير في التعقيد املضاف ،والذي يرمي إلى حتسني
بعض جوانب املناخ اخلاضعة للمحاكاة ،يضيف أيض ًا مصادر جديدة للخطأ احملتمل (عن طريق بارامترات عدم اليقني ،مثالً) ،والتفاعالت
اجلديدة بني مكونات النموذج التي قد تؤدى ،ولو مؤقتاً ،إلى تدهور محاكاة النموذج جلوانب أخرى من النظام املناخي .وعالوة على ذلك
فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرز ،مازال عدم اليقني العلمي قائم ًا بشأن تفاصيل الكثير من العمليات.
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ومع ذلك ،إذا حسبت املقاييس بصورة متساوقة ،ميكن للمرء أن يقارن بني مختلف أجيال النماذج .وتبني نتائج هذه املقارنات عموم ًا
أنه على الرغم من أن كل جبل يعرض نطاق ًا من األداء ،فإن متوسط مؤشر أداء النموذج حتسن باطراد من جبل إلى جبل .ويرد أحد األمثلة
على التغيرات في أداء النماذج مبرور الوقت في السؤال  ،9.1الشكل  ،1الذي يبني التحسينات اجلارية وإن كانت متواضعة .ومن اجلدير
باملالحظة أن كال من أسوأ وأحسن منوذج أداء يبني حدوث حتسن ،وأن هذا التحسن يأتي بالتوازي مع الزيادة في تعقيد النماذج ،والتخلص
من التعديالت االصطناعية في جتمع الغالف اجلوي واحمليطات (ما يسمى «بتعديالت التدفق») .وتشمل بعض أسباب هذا التحسن زيادة
فهم مختلف العمليات املناخية والتمثيل األفضل لهذه العمليات في النماذج املناخية .كما أن زيادة رصدات األرض الشاملة تعتبر محرك ًا
أيض ًا لهذه التحسينات.
اإلجابة عن السؤال املطروح إذا هي نعم ،يتزايد حتسن النماذج املناخية ،وميكن أن نوضح ذلك مبقاييس أداء كمية تستند إلى رصدات
تاريخية .وعلى الرغم من أنه ال ميكن تقييم اإلسقاطات املناخية املستقبلية بصورة مباشرة ،فإن النماذج املناخية تستند ،إلى حد كبير،
ملبادئ فيزيائية قابلة للتحقق ،وقادرة على أن تنتج الكثير من اجلوانب املهمة عن االستجابة السابقة للتأثير القسري اخلارجي .وبهذه الطريقة،
فإنها توفر استعراض ًا سليم ًا من الناحية العلمية الستجابة املناخ ملختلف سيناريوهات التأثير القسري البشري املنشأ.
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السؤال  | 10.1املناخ يتغير دائماً .كيف نحدد أسباب التغيرات املرصودة؟
تقيم أسباب التغيرات الطويلة األجل املرصودة في املناخ (على نطاقات زمنية أطول من عقد) من خالل حتديد ما إذا كانت «البصمة» املتوقعة
ملختلف أسباب تغير املناخ موجودة في السجل التاريخي .وتستمد هذه البصمات من عمليات احملاكاة املنمذجة املعتمدة على احلاسوب
ملختلف أمناط تغير املناخ الناشئة عن التأثيرات القسرية املناخية املختلفة .وتشمل هذه التأثيرات القسرية ،على نطاقات زمنية من عدة عقود،
بعض العمليات مثل الزيادات في غازات االحتباس احلراري أو التغيرات في السطوع الشمسي .وميكن أن حتدد ،من خالل مقارنة أمناط
البصمات اخلاضعة للمحاكاة باألمناط املناخية املرصودة ،ما إذا كانت التغيرات املرصودة قد فسرت ،على أفضل وجه ،من خالل أمناط تلك
البصمات أو بواسطة التقلبية الطبيعية التي حتدث دون أي تأثير قسري.
وتتضح بصمات الزيادات في غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ بجالء في منط تغير املناخ املرصود في القرن العشرين .وال ميكن تفسير
التغير املرصود إال عن طريق بصمات التأثيرات القسرية الطبيعية أو التقلبية الطبيعية التي حتاكيها النماذج املناخية .ولذا فإن دراسات العزو
قد تؤيد النتيجة التي تفيد بأنه من احملتمل بدرجة كبيرة أن تكون األنشطة البشرية قد تسببت بأكثر من نصف الزيادة املرصودة في املتوسط
العاملي لدرجات احلرارة السطحية من  1951إلى .2010

وميكن أن ينتج تغير املناخ أيض ًا عن التأثيرات القسرية الطبيعية اخلارجة عن النظام املناخي مثل االنفجارات البركانية أو التغيرات في
سطوع الشمس .وتعد التأثيرات القسرية من هذا القبيل مسؤولة عن التغيرات الضخمة في املناخ والتي جرى توثيقها بوضوح في السجل
اجليولوجي .وتشمل التأثيرات القسرية البشرية التأثير انبعاثات غازات االحتباس احلراري أوالتلوث اجلسيمي في الغالف اجلوي .وميكن أن
يؤثر أي من هذه التأثيرات القسرية ،الطبيعية أو البشرية املنشأ ،في التقلبية الداخلية فض ً
ال عما تسببه في إحداث تغيير في املناخ املتوسط.
وتسعى دراسات العزو إلى حتديد أسباب التغير امللحوظ في املناخ املرصود – فنحن على دراية بأن املتوسط العاملي لدرجة احلرارة قد زاد خالل
القرن املاضي ،وعلى ذلك إذا كان التغير املرصود قد حدث قسراً فإن التأثير القسري الرئيسي يجب أن يتسبب في حدوث احترار ،ال تبريد.
وقد درست أسباب تغير املناخ الرسمية باستخدام جتارب محكومة بنماذج مناخية .وتسمى االستجابات التي تتم محاكاتها بالنماذج
للتأثيرات القسرية املناخية احملددة في كثير من األحيان بصمات تلك التأثيرات القسرية .ويتعني على النموذج املناخي أن يحاكي بصورة
يعتمد عليها أمناط البصمات املرتبطة بالتأثيرات القسرية املختلفة فض ً
ال عن أمناط التقلبية الداخلية دون قسر لتحقيق تقييم معقول ألسباب
تغير املناخ .وال يوجد منوذج يستطيع أن يحاكى باكتمال جميع جوانب املناخ إال أن الكثير من الدراسات املفصلة تشير إلى أن عمليات
ال مبا يكفي إلجراء عمليات تقييم األسباب.
احملاكاة باستخدام النماذج احلالية ُيعتمد عليها فع ً
ويبني السؤال  ،10.1الشكل  1جزءاً من تقييم بصمة التغير في درجة حرارة العالم على السطح خالل أو آخر القرن العشرين .ويعتبر التغير
املرصود في النصف األخير من القرن العشرين املبني بواسطة السالسل الزمنية السوداء في اللوحات إلى اليسار أكبر من القيم املسقطة من
مجرد التقلبية الداخلية .وتخفق عمليات احملاكاة الناشئة عن التأثيرات القسرية الطبيعية (اخلطوط الصفراء والزرقاء ،في اللوحة العليا إلى
اليسار) في محاكاة االحترار العاملي في أواخر القرن العشرين على السطح مع منط مكافئ للتغيير (اللوحة العليا إلى اليمني) يختلف متام ًا عن
ال أفضل بكثير
منط التغيير املرصود (الوسط إلى اليمني) .وتوفر عمليات احملاكاة التي تتضمن التأثيرات القسرية الطبيعية والبشرية املنشأ متثي ً
ملعدل التغيير الزمني (اللوحة السفلى إلى اليسار) والنمط املكافئ (اللوحة السفلى إلى اليمني) للتغير املرصود في درجات حرارة السطح.
ويبني كل من اللوحتني إلى اليسار أن النماذج احلاسوبية حتاكى تبرد السطح الناشئ عن تأثير القسر الطبيعي الذي رصد ملدة عام أو اثنني بعد
االنفجارات البركانية الكبرى مثل تلك التي وقعت في  1982و .1991وتظهر عمليات محاكاة التأثير القسري الطبيعي التغيرات في درجات
احلرارة قصيرة العمر عقب االنفجارات إال أن عمليات احملاكاة الطبيعية والبشرية املنشأ هى التي حتاكي اجتاه االحترار األطول مدى.
وسوف تفحص عملية تقييم األسباب األكثر اكتما ًال درجات احلرارة فوق السطح ورمبا في وجود متغيرات مناخية أخرى باإلضافة إلى نتائج
درجات احلرارة السطحية املبينة في السؤال  ،10.1الشكل  .1وقد أصبح من األيسر متييز أمناط البصمات املرتبطة بالتأثيرات القسرية املفردة
عندما يؤخذ املزيد من التقلبيات فى اإلعتبار في التقييم.
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ومناخ األرض في حالة تغير دائم ،وميكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب .ويتعني علينا أو ًال أن نتيقن ،لكي نحدد األسباب الرئيسية للتغيرات
املرصودة ،مما إذا كان التغير املرصود في املناخ يختلف عن التقلبات األخرى التي حتدث دون أي تأثير بشري على اإلطالق .وتعتبر تقلبية
املناخ دون تأثير قسري – وتسمى التقلبية الداخلية – نتيجة لعمليات داخل النظام املناخي .فالتقلبية احمليطية الواسعة النطاق مثل تقلبات
التذبذب اجلنوبي – النينيو ( )ENSOفي احمليط الهادئ ،هي املصدر الغالب فى تقلبية املناخ الداخلية على النطاقات الزمنية لعقود إلى قرون.
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وعموماً ،يبني السؤال  ،10.1الشكل  1أن منط التغير املرصود في درجة احلرارة يختلف بدرجة كبيرة عن منط االستجابة للتأثير القسري
الطبيعي مبفرده .وتوفر االستجابة اخلاضعة للمحاكاة جلميع التأثيرات القسرية مبا في ذلك التأثيرات القسرية البشرية املنشأ مقارنة جيدة
للتغيرات املرصودة في السطح .وال ميكننا إجراء محاكاة صحيحة لتغير املناخ املرصود في اآلونة األخيرة دون إدراج االستجابة للتأثيرات
القسرية البشرية املنشأ مبا في ذلك غازات االحتباس احلراري ،واألوزون الستراتوسفيري والهباء اجلوى .ومازالت األسباب الطبيعية للتغير
تؤثر في النظام املناخي إال أن التغيرات األخيرة في درجات احلرارة تعزى إلى حد كبير إلى التأثيرات القسرية التي هي من صنع البشر.
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السؤال  ،10.1الشكل ( | 1إلى اليسار) السالسل الزمنية للتغير في املتوسط العاملي والسنوي لدرجات احلرارة السطحية من  1860إلى  .2010وتبني اللوحة
العليا إلى اليسار النتائج من مجموعتني من النماذج املناخية مدفوعة بالتأثيرات القسرية الطبيعية فقط (اخلطوط الزرقاء والصفراء) ،ومجموعة التغيرات،
ومتوسط درجات احلرارة (اخلطوط الزرقاء واحلمراء الكثيفة) .وتظهر ثالثة تقديرات مرصودة مختلفة في اخلطوط السوداء .وتبني اللوحة السفلى إلى اليسار
عمليات احملاكاة بواسطة نفس النماذج إال أنها مدفوعة بكل من التأثير القسري الطبيعي والتغيرات البشرية املنشأ في غازات االحتباس احلراري والهباء اجلوي.
وتبني إلى اليمني األمناط املكانية الجتاهات درجات احلرارة السطحية احمللية من  1951إلى  .2010وتبني اللوحة العليا منط االجتاهات من مجموعة كبيرة من
عمليات احملاكاة في إطار املرحلة  5من مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( )CMIP5املدفوعة بالتأثيرات القسرية الطبيعية فقط .وتبني اللوحة السفلى التغيرات
عن املجموعة املقابلة من عمليات احملاكاة املدفوعة بالتأثيرات القسرية الطبيعية والبشرية املنشأ .وتبني اللوحة في الوسط منط االجتاهات املرصودة من مجموعة
بيانات درجات حرارة السطح رقم  4من وحدة البحوث املناخية في مركز هادلي ( )HadCRUT4خالل تلك الفترة.
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السؤال  | 10.2متى تصبح التأثيرات البشرية على املناخ واضحة على النطاقات احمللية؟

أصبح االحترار الناشىء عن األنشطة البشرية واضح ًا بالفعل محلي ًا على اليابسة في بعض املناطق املدارية ،وخاصة خالل اجلزء احلار من العام.
ويصبح االحترار واضح ًا في خطوط العرض الوسطى ،خالل فصل الصيف أو ًال – في غضون العقود العديدة القادمة .ويتوقع أن يظهر التغير
بقدر أكبر من البطء هناك ،وخاصة خالل فصل الشتاء بالنظر إلى أن تقلبية املناخ الطبيعية تزيد مع زيادة البعد عن خط االستواء وخالل
الفصل البارد .وقد عزيت التغيرات في درجة احلرارة التي رصدت بالفعل في الكثير من املناطق إلى التأثير البشري .كذلك تظهر املتغيرات
املناخية احلساسة لدرجات احلرارة ،مثل اجلليد البحري للقطب الشمالي اجتاهات مرصودة تعزى إلى التأثير البشري.

وفي بعض املناطق املدارية ،ظهر التغير نحو االحترار بالفعل من التقلبية احمللية (السؤال  ،10.2الشكل  .)1ويحدث ذلك بسرعة أكبر في
املناطق املدارية بالنظر إلى أن التقلبية في درجات احلرارة تقل عما هي عليه في املناطق األخرى من العالم .وقد ال يظهر االحترار املسقط في
خطوط العرض الوسطى حتى منتصف القرن احلادي والعشرين .حتى على الرغم من أن اجتاهات االحترار هناك تكون أكبر – بالنظر إلى أن
تقلبية درجة احلرارة احمللية أكبر بكثير هناك عما هي عليه في املناطق املدارية .وتنحو تقلبية درجات احلرارة احمللية ،على أساس موسمي،
إلى أن تظهر أو ًال في األجزاء احلارة من العام حتى في املناطق التي يكون فيها اجتاه االحترار أكبر في الشتاء كما يظهر في وسط أوراسيا في
السؤال  ،10.2الشكل .1
وتظهر املتغيرات غير تلك اخلاصة بدرجات حرارة سطح األرض ،مبا في ذلك بعض املناطق احمليطية ،معدالت تغير طويلة املدى تختلف عن
التقلبية الطبيعية .وعلى سبيل املثال ،فإن نطاق اجلليد البحري للقطب الشمالي آخذ في االنحسار بسرعة بالغة ،ويظهر بالفعل تأثيراً بشرياً.
ومن ناحية أخرى ،فإن من الصعوبة مبكان رصد التغير في كميات األمطار بالنظر إلى أن تقلبية كميات األمطار في معظم املواقع كبيرة للغاية.
وقد زادت إحتماالت وصول درجات حرارة فصل الصيف احلار إلى أرقام قياسية في أجزاء كبيرة من نصف الكرة األرضية الشمالي .ومن
املتوقع أن تصبح درجات احلرارة املرتفعة التي تعتبر متطرفة حالي ًا قريبة من املعدل خالل العقود القادمة .وانخفضت احتمالية وقوع أحداث
متطرفة أخرى مبا في ذلك بعض النوبات الباردة.
وال ميكن في إطار املناخ احلالي إرجاع فرادى ظواهر الطقس املتطرفة دون لبس إلى تغير املناخ بالنظر إلى أن هذه الظواهر قد تكون قد وقعت في
مناخ غير متغير .غير أن احتمالية حدوث هذه الظواهر رمبا تكون قد تغيرت بدرجة كبيرة في موقع معني .وتشير التقديرات إلى أن الزيادات
املستحثة بشري ًا في غازات االحتباس احلراري قد أسهمت إسهام ًا كبيراً في احتمالية حدوث بعض موجات احلرارة .وباملثل ،فإن دراسات
مناذج املناخ تشير إلى أن زيادة غازات االحتباس احلراري قد أسهمت في التكثيف املرصود في ظواهر سقوط األمطار الغزيرة التي شهدتها
بعض أجزاء نصف الكرة األرضية الشمالي .غير أن احتمالية حدوث الكثير من ظواهر الطقس املتطرفة األخرى رمبا ال تكون قد تغيرت كثيراً.
ولذا ،فإن من غير املستصوب إرجاع كل سجل جديد للطقس إلى تغير املناخ.
ويعتمد تاريخ ظهور اجتاهات االحترار املسقطة في املستقبل أيض ًا على تقلبية املناخ احمللي الذي ميكن أن يزيد أو يخفض درجات احلرارة
بصورة مؤقتة .وعالوة على ذلك ،تستند منحنيات درجات احلرارة احمللية املسقطة في السؤال  ،10.2الشكل  1إلى عمليات محاكاة متعددة
لنموذج مناخي مدفوعة بالتأثير القسرى نتيجة لنفس سيناريو االنبعاثات املفترضة في املستقبل .وسوف يتسبب معدل مختلف لتراكم
غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي في إحداث تغير مختلف من االحترار ،وعلى ذلك فإن نشر إسقاطات انبعاثات غازات االحتباس
احلراري (اجلزء املظلل امللون في السؤال  ،10.2الشكل  )1سيكون أوسع في حالة أن يتضمن الشكل انتشار السيناريوهات انبعاثات غازات
االحتباس احلراري .وقد وضعت الزيادة الالزمة لتغير درجات حرارة الصيف للخروج من التقلبية املناخية للقرن العشرين (بصرف النظر عن
معدل التغيير) على اخلارطة الوسطى في السؤال  ،10.2الشكل .1
وتعتمد اإلجابة الكاملة على السؤال املتعلق بالوقت الذي يصبح فيه التأثير البشري على املناخ احمللي واضح ًا على قوة االألدلة التي يعتبرها
املرء كافية لتحويل شيء إلى «واضح» .وتأتي معظم األدلة العلمية املقنعة لتأثير تغير املناخ على النطاقات احمللية من حتليل الصورة العاملية ومن
وفرة األدلة املستقاة من النظام املناخي التي تربط الكثير من التغيرات املرصودة بالتأثير البشري.
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وتتجلى االجتاهات نحو االحترار املرتبطة بالتغير العاملي بوضوح أكثر عموم ًا في متوسطات درجات احلرارة العاملية عنها فى السالسل الزمنية
لدرجات احلرارة احمللية (وتشير كلمة «احمللية» هنا عموم ًا إلى مواقع فردية أو متوسطات إقليمية صغيرة) .ويرجع ذلك إلى أن متوسط معظم
التقلبية احمللية للمناخ احمللي يحسب بعيدا عن املتوسط العاملي .وينظر إلى اجتاهات التغير نحو االحترار املتعددة العقود التي رصدت في
الكثير من األقاليم على أنها تقع خارج نطاق التغيرات التي ميكن توقعها من التقلبية الداخلية الطبيعية للنظام املناخي ،إال أن هذه التغيرات
ال تصبح واضحة إال عندما يظهر متوسط املناخ احمللي من «ضوضاء» التقلبية من عام آلخر .وتتوقف سرعة حدوث ذلك على كل من معدل
التغير نحو االحترار وكمية التقلبية احمللية .وال ميكن التنبؤ باجتاهات االحترار في املستقبل بصورة دقيقة وخاصة في النطاقات احمللية ،ولذا ال
ميكن وضع تقديرات دقيقة عن وقت ظهور االحترار في املستقبل.
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السؤال  ،10.2الشكل  | 1سالسل زمنية للتغير املسقط في درجات احلرارة املبني في املواقع التمثيلية األربعة في فصل الصيف (املنحنيات احلمراء متثل
حزيران /يونيو ،ومتوز /يوليو ،وآب /أغسطس في مواقع في املناطق املدارية ،في نصف الكرة الشمالي أو كانون األول /ديسمبر ،وكانون الثاني /يناير،
وشباط /فبراير في نصف الكرة اجلنوبي) ،والشتاء (املنحنيات الزرقاء) .وحتاط كل سلسلة زمنية مبغلف من التغيرات املسقطة (اللون األحمر الفاحت للفصل
احلار احمللي ،واألزرق للفصل البارد احمللي) الناجت عن  24عملية محاكاة مختلفة تنشأ عن املغلف الرمادي للتقلبية احمللية الطبيعية التي متت محاكاتها من خالل
مناذج تستخدم الظروف السائدة في أوائل القرن العشرين .وتظهر عالمات االحترار أو ًال في املناطق املدارية خالل فصل الصيف .وتبني اخلارطة الوسطى الزيادة
في درجات احلرارة (بالدرجات املئوية) الالزمة لدرجات احلرارة في فصل الصيف في مواقع مختلفة للخروج من املغلف اخلاص بتقلبية القرن العشرين .وجتدر
املالحظة بأن األلوان احلارة تشير إلى أصغر زيادة الزمة في درجات احلرارة ومن ثم أبكر وقت للخروج .وتستند جميع احلسابات إلى املرحلة  5من مشروع مقارنة
النماذج املتقارنة ( )CMIP5لعمليات محاكاة النماذج املناخية العاملية التي يحركها مسار التركيز النموذجي  )RCP8.5( 8.5في سيناريو االنبعاثات .وحتدد
مغلفات التغير املتوقع والتقلبية الطبيعية باعتبارها انحرافات معيارية ( 2±مقتبس ومحدث من  Mahlsteinوآخرين.)2011 ،
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السؤال  | 11.1إذا لم تكن قادر ًا على التنبؤ بالطقس في الشهر القادم ،فكيف تستطيع أن تتنبأ باملناخ في العقد القادم؟
على الرغم من الترابط بني الطقس واملناخ ،فإنهما في الواقع شيئان مختلفان .فالطقس يعرف بأنه حالة الغالف اجلوي في وقت ومكان
معينني ،وميكن أن يتغير من ساعة ألخرى ،ومن يوم آلخر .أما املناخ ،من ناحية أخرى ،فيشير ،بصفة عامة ،إلى إحصاءات أحوال الطقس
خالل عقد أو أكثر.
والقدرة على التنبؤ باملناخ في املستقبل دون حاجة إلى التنبؤ على نحو دقيق بالطقس من األمور الشائعة لدرجة أنه قد يبدواألمر كذلك في
أول األمر .فعلى سبيل املثال ،ميكن في نهاية الربيع التنبؤ على نحو دقيق بأن متوسط درجة حرارة الهواء خالل الصيف القادم في ملبورن
(مثالً) سيكون على األرجح أعلى من متوسط درجة احلرارة خالل آخر فصل ربيع حتى على الرغم من أنه ال ميكن التنبؤ اليومي خالل
الصيف القادم على نحو دقيق ملا يتجاوز أسبوع ًا أو نحو ذلك .ويبني هذا املثال البسيط أنه تتوافر عوامل – في هذه احلالة للدورة املوسمية
لألشعة الشمسية التي تصل إلى نصف الكرةاألرضية اجلنوبي – والتي ميكن أن تدعم مهارة التنبؤ بالتغيرات في املناخ خالل الفترة القادمة
التي ال تعتمد على نحو دقيق على التنبؤ بالطقس خالل نفس الفترة.

ومن ناحية أخرى فإن إسقاطات الطقس توفر تنبؤات عن الطقس اليومي في أوقات معينة في املستقبل وهي تساعد في معاجلة أسئلة مثل
«هل ستسقط أمطار غداً؟» وفي بعض األحيان ،فإن إسقاطات املناخ قد تشير إلى أن «احتمالية سقوط األمطار في أبيا غداً تبلغ  75في املائة».
ويحتاج املتنبؤون لوضع تنبؤات طقس دقيقة إلى معلومات بالغة التفصيل عن احلالة اجلارية للغالف اجلوي .ويعني اإلختالل الكلى الكامن
فى طابع الغالف اجلوي أنه حتى أدق خطأ في التنبؤ «بالظروف األولية» تؤدي عادة إلى عدم دقة اإلسقاطات فيما يتجاوز األسبوع أو نحو
ذلك .وهذا هو ما يسمى تأثير الفراشة.
وال يحاول علماء املناخ أو يدّ عوا أنهم يتنبأون بالتطور الفصلي للطقس في املستقبل خالل الفصول ،أو السنوات أو العقود القادمة .فهناك،
من ناحية أخرى ،أساس علمي سليم يدعم إمكانية التنبؤ ببعض جوانب املناخ وإن بصورة غير دقيقة على الرغم من تأثير الفراشة .فالزيادات
في تركيزات غازات االحتباس احلراري الطويلة األجل في الغالف اجلوي ،مثالً ،تنحو إلى زيادة درجات حرارة السطح في العقود املقبلة.
وعلى ذلك ،فإن املعلومات املستقاة من املاضي ميكن أن تساعد في التنبؤ مبناخ املستقبل بل وهى تساعد فعال فى ذلك.
وميكن لبعض أنواع ما يسمى بالتقلبية «الداخلية» الطبيعية أن حتدث توسع ًا – نظري ًا على األقل  -في القدرة على التنبؤ باملناخ في املستقبل.
وتنشأ التقلبية املناخية الداخلية من حاالت عدم اإلستقرار الطبيعية في النظام املناخي .فإذا كانت هذه التقلبية تشمل أو تسبب تباينات
واسعة النطاق وطويلة األجل في درجة حرارة األجزاء العليا من احمليطات ،فإن ذلك سوف يتسبب في إحداث تغيرات في الغالف اجلوي
األعلى سواء محلي ًا أو على مسافة بعيدة .ومن األرجح أن تكون ظاهرة التذبذب اجلنوبي – النينيو أشهر مثال على هذا النوع من التقلبية
املناخية .وتتكشف التقلبية املرتبطة بالتذبذب اجلنوبي – النينيو بطريقة ميكن التنبؤ بها جزئياً .وتأثير الفراشة موجود إال أنه يستغرق وقت ًا
أطول للتأثير بشدة على بعض التقلبات املرتبطة بالتذبذب اجلنوبي – النينيو.
وقد استغلت إدارات األرصاد اجلوية والوكاالت األخرى ذلك ووضعت نظم ًا للتنبؤات تتراوح بني املوسمية وفترات ما بني السنوات متكنهم
من التنبؤ بصورة روتينية بحاالت الشذوذ املناخية املوسمية مبهارات تنبؤ بارزة .وتتباين املهارات بصورة ملحوظة من مكان آلخر ومن
تقلبية ألخرى .وتنحو املهارات إلى تقليص أخطاء التنبؤ مرة أخرى في املستقبل وفي بعض املواقع حيث ال تتوافر أي مهارات .و»املهارات»
املستخدمة هنا مبعناها الفني :هي مقياس ملدى دقة التنبؤ مقابل دقة بعض طرائق التنبؤ البسيطة عادة مثل افتراض أن حاالت الشذوذ األخيرة
سوف تستمر خالل الفترة قيد التنبؤ.
ال تتضمن نفس املعادالت
ويتماثل الطقس ونظم التنبؤات التى تتراوح بني املوسمية وما بني السنوات والعقود في أوجه كثيرة (فكلها مث ً
الرياضية للغالف اجلوي ،وكلها حتتاج إلى حتديد الظروف األولية لبدء عملية التنبؤ ،وكلها تخضع حلدود قصوى لدقة اإلسقاطات التي
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وتشمل اإلحصاءات اخلاصة بأحوال الطقس والتي تستخدم في حتديد املناخ متوسطات درجات احلرارة وكميات األمطار فى املدى البعيد،
ال عن إحصاءات تقلباتها مثل االنحراف املعياري لتقلبية كميات األمطار من عام آلخر عن املتوسط الطويل األجل أو وتيرة األيام التي تقل
فض ً
عن  5درجات مئوية .ويطلق على متوسطات تقلبية املناخ على فترات طويلة اسم التقلبات املناخية .وميكن أن تنطبق على األشهر والفصول
املختلفة أو السنة بأكملها .وسوف تتناول عملية التنبؤ باملناخ أسئلة مثل «ما هو احتمال أن يكون متوسط درجة احلرارة خالل الصيف القادم
أعلى من املتوسط الطويل األجل لفصول الصيف السابقة؟ أو ما هو احتمال أن يكون العقد القادم أكثر احتراراً من العقود السابقة؟ وبتحديد
أدق ،فإن التنبؤ باملناخ قد يوفر إجابة عن السؤال «ما هي احتمالية أن يتجاوز متوسط درجة حرارة (الصني ،مثالً) خالل السنوات العشرة
القادمة متوسط درجة احلرارة في الصني خالل الثالثني عام ًا املاضية؟ وال توفر التنبؤات املناخية أي إسقاطات للتطور املفصل اليومي للطقس
في املستقبل .وبد ًال من ذلك ،توفر احتماالت بتغيرات طويلة األجل في إحصاءات التقلبية املناخية في املستقبل.
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يفرضها تأثير الفراشة) .غير أن تنبؤات العقود ،على العكس من الطقس والتنبؤات املوسمية وفيما بني السنوات مازالت في مهدها .فنظم
التنبؤات للعقود تظهر ،رغم ذلك ،درجة املهارة في التنبؤ املستبق لدرجة احلرارة بالقرب من السطح فوق جزء كبير من العالم حتى فترة تسع
سنوات على األقل .ويعني ‘التنبؤ املستبق’ التنبؤ بحدث سابق لم تدرجه سوى الرصدات قبل احلدث في نظام التنبؤ املستخدم في إجراء
التنبؤ .ويعتقد أن اجلزء األكبر من هذه املهارات ينشأ من التأثير القسري اخلارجي .فهذا «التأثير القسري اخلارجي» مصطلح يستخدمه
علماء املناخ لإلشارة إلى عامل قسر خارج النظام املناخي يتسبب في حدوث تغير في النظام املناخي .ويشمل ذلك الزيادات في تركيز غازات
االحتباس احلراري طويلة العمر.
وتشير النظرية إلى أنه ينبغي أن تقل مهارات التنبؤ بسقوط األمطار خالل عقد من الزمن عن مهارات التنبؤ بدرجة حرارة سطح األرض في
العقد .ويتسق أداء التنبؤ املستبق مع هذا التوقع.
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وتهدف البحوث اجلارية إلى حتسني نظم التنبؤ العقدي وزيادة فهم أسباب أي مهارات ظاهرة .وميثل التيقن من الدرجة التي تصل إليها
املعلومات اإلضافية من التقلبية الداخلية للتحول فع ً
ال إلى زيادة في املهارات قضية رئيسية .ففي حني أن من املتوقع أن تتحسن نظم التنبؤ
خالل العقود القادمة ،فإن الطابع غير املنتظم للنظام املناخي وما ينشأ عن ذلك من تأثير الفراشة سوف يفرض دائم ًا قيوداً ال ميكن جتنبها على
مهارات التنبؤ .وتوجد مصادر أخرى لعدم اليقني .فالثورات البركانية ،مثالً ،ميكن أن تؤثر في املناخ ،غير أنه حني يتعذر التنبؤ بتوقيتها
وحجمها ،فإن الثورات البركانية توفر مصدرا من عدد من مصادر عدم اليقني .وعالوة على ذلك فإن قصر الفترة التي تتوافر عنها بيانات
محيطية كافية لبدء وتقييم التنبؤات العقدية تشكل أيض ًا حتدي ًا رئيسياً.
وأخيراً جتدر املالحظة بأن نظم التنبؤات العقدية تصمم لالستفادة من كل من مصادر القدرة على التنبؤ التى تخضع للتأثير القسرى اخلارجى
وتلك املولدة داخلياً .ومييز علماء املناخ بني التنبؤات العقدية واإلسقاطات العقدية .فاإلسقاطات ال تستفيد إال من القدرة التنبؤية الناشئة
عن التأثير القسري اخلارجي .وفي حني أن تقارير التقييم السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ركزت بصورة مطلقة على
اإلسقاطات ،فإن هذا التقرير يق ّيم أيض ًا بحوث التنبؤات العقدية وأساسها العلمي.
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السؤال  | 11.2كيف تؤثر االنفجارات البركانية في املناخ وفي قدرتنا على التنبؤ باملناخ؟

تؤثر االنفجارات البركانية الكبيرة في املناخ من خالل حقنها غاز ثاني أكسيد الكبريت في اجلزء العلوى من الغالف اجلوي (املسمى أيض ًا
الستراتوسفير) الذي يتفاعل مع املاء ليشكل سحب ًا من قطيرات حمض الكبريتيك .وتعكس هذه السحب ضوء الشمس إلى الفضاء مما
يحول دون وصول طاقته إلى سطح األرض ومن ثم تبريده باإلضافة إلى اجلزء السفلى من الغالف اجلوي .ومتتص سحب حمض الكبريتيك في
اجلزء العلوى من الغالف اجلوي أيضا محلي ًا الطاقة من الشمس واألرض واجلزء السفلى من الغالف اجلوي مما يؤدي إلى احترار اجلزء العلوى من
الغالف اجلوي (انظر السؤال  ،11.2الشكل  .)1ومن حيث التبريد السطحي ،فإن انفجار بركان جبل بيناتوبو في الفلبني عام  ،1991مثالً،
أدى إلى حقن نحو  20مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت (  )SOفي الستراتوسفير مما أدى إلى تبريد األرض بنحو  0.5درجة مئوية ملدة
وصلت إلى سنة .وعلى الصعيد العاملي ،أدت االنفجارات أيض ًا إلى خفض سقوط األمطار بالنظر إلى أن انخفاض املوجات القصيرة القادمة
إلى سطح األرض يعوضه انخفاض في احلرارة الكامنة (أي في البخر ومن ثم في كمية األمطار).
2

وتنتج االنفجارات البركانية الكبيرة قدراً كبيراً من اجلسيمات التي تسمى رماداً أو  .tephraغير أن هذه اجلسيمات تتساقط من الغالف
اجلوي بسرعة في غضون أيام أو أسابيع ومن ثم فإنها ال تؤثر في املناخ العاملي .فقد أثر انفجار بركان جبل سانت هيلينا عام  1980مث ً
ال في
درجات احلرارة السطحية في الشمال الغربي من الواليات املتحدة لعدة أيام إال أنه لم حتدث تأثيرات ميكن رصدها في املناخ العاملي بالنظر
إلى أنه لم يطلق سوى قدر ضئيل من ثاني أكسيد الكبريت (  )SOفي الستراتوسفير .وفي حالة حقن كميات كبيرة ثاني أكسيد الكبريت
في الستراتوسفير عند خطوط العرض العليا لن يكون لها تأثير إال في نصف الكرة الذي وقعت فيه ،ولن يستمر التأثير إال ملدة عام على أكثر
تقدير بالنظر إلى أن سحب الستراتوسفير التي تنتجها ال تستمر فترة بقائها ألكثر من بضعة أشهر.
2

اﻟﺒﺮودة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷن اﻧﺨﻔﺎض
ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
أي زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ
اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ

اﳊﺮارة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷرض
واﻟﻐﻼف اﳉﻮي اﻟﺴﻔﻠﻲ

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﻴﻤﺎت اﻟﺴﺤﺐ
ﺗﺪﻣﺮ اﻷوزون

زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻬﺒﻮﻃﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻬﺒﺎء

)اﺣﺘﺮار ﺻﺎف(

اﳊﺮارة ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺐ

)ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻘﺎء  2-1ﺳﻨﺔ(

اﻟﺴﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮ

اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺸﻤﺴﻲ
اﳌﻨﻌﻜﺲ

ﻫﺒﺎء ﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮي

)ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺻﺎف(

وقد أجريت دراسة علمية حملاكاة أكبر انفجار بركاني يحدث خالل
املائتني واخلمسني عام ًا املاضية .فبعد انفجار الكي في عام 1783
في أيسلندا ،سادت درجات حرارة صيفية حارة قياسية في أوروبا
أعقبها شتاء قارس البرودة .وتسبب انفجاران كبيران ،أحدهما
غير محدد وقع في عام  ،1809واآلخر في تامبورا في عام  1815في
حدوث «عام بدون صيف» في عام  .1816وأدى الفشل الزراعي في
أوروبا والواليات املتحدة في ذلك العام إلى حدوث عجز غذائي
ومجاعة واعمال شغب.

اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻬﺎء
واﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮ

وتنتج البراكني املدارية ودون املدارية قدراً أكبر من التبريد السطحي
العاملي أو في التروبوسفير .ويعزى ذلك إلى أن سحب حمض
الكبريتيك الناشئة عن ذلك في الطبقات العليا من الغالف اجلوي
تستمر ما بني عام وعامني ،وميكن أن تغطي جزءاً كبيراً من الكرة
األرضية .غير أن من الصعب التنبؤ بتأثيراتها املناخية اإلقليمية،
بالنظر إلى أن انتشار هباء الكبريتات في الستراتوسفير يعتمد
بشدة على ظروف الرياح في الغالف اجلوي وقت انفجار البركان.
وعالوة على ذلك ،فإن تأثير التبريد السطحي املعتاد ال يتم على
نسق واحد :ونظراً ألن القارات تبرد أكثر من احمليطات ،فإن الرياح
املوسمية الصيفية ميكن أن تضعف مما يقلل من كمية األمطار التي
تسقط على آسيا وأفريقيا .وتتسم االستجابة املناخية مبزيد من
التعقيد نتيجة ألن سحب الطبقات العلوية من الغالف اجلوي من
االنفجارات املدارية متتص أيض ًا ضوء الشمس واحلرارة من األرض مما
يسفر عن زيادة احترار هذه الطبقات في املناطق املدارية مبا يتجاوز
ذلك الواقع على خطوط العرض العليا.

اﻟﻬﺒﺎء اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮي
)ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻘﺎء  3-1أﺳﺎﺑﻴﻊ(

السؤال  ،11.2الشكل  | 1رسم تخطيطي عن حجم تأثير الثورات البركانية
املدارية ودون املدارية الكبيرة على درجات احلرارة في الطبقات العلوية للغالف
اجلوي (الستراتوسفير) ،والطبقات السفلية للغالف اجلوي (التروبوسفير).
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وألغراض التنبؤ باملناخ ،ميكن توقع انفجار بركاني يحدث تبريداً سطحي ًا كبيراً على الصعيد العاملي واحتراراً في اجلزء العلوى من الغالف
اجلوي خالل العام القادم أو نحو ذلك .وتتمثل املشكلة في أنه في حني أنه ميكن رصد تزايد نشاط أحد البراكني ،ال ميكن التنبؤ بالتوقيت
الدقيق لالنفجار أو بكمية ثاني أكسيد الكبريت التي حتقن في اجلزء العلوي من الغالف اجلوي والطريقة التي قد تنتشر بها .وهذا مصدر
لعدم اليقني في التنبؤات املناخية.
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وأدى انفجار بركاني كبير حدث منذ أكثر من  50عاماً ،وهو انفجار بركان أغونغ في عام  1963إلى إجراء الكثير من الدراسات احلديثة مبا في
ذلك الرصدات وحسابات النموذج املناخي .وحفز االنفجاران الكبيران الالحقان في الشيشون في  1982وبيناتوبو في  1991البحوث التي
أدت إلى فهمنا احلالي لتأثيرات االنفجارات البركانية على املناخ.
وال تبقى السحب البركانية في الستراتوسفير إال لعامني ،ومن ثم فإن تأثيراتها على املناخ قصيرة باملقابل .غير أن تأثيرات االنفجارات الكبيرة
املتعاقبة قد تستمر فترة أطول ،مثل ما حدث في نهاية القرن الثالث عشر من أربع انفجارات كبيرة – انفجار كل عشر سنوات .وكان
االنفجار األول الذي حدث في عام  1258واألكبر خالل ألف عام .وأدت هذه السلسلة من االنفجارات إلى تبريد محيط شمال األطلسي
واجلليد البحري في القطب الشمالي .وثمة فترة أخرى مثار اهتمام تتضمن األحداث البركانية الثالثة الكبيرة ،والعديد من االنفجارات
األصغر منها ،خالل الفترة ( 1991-1963انظر الفصل  8لالطالع على الكيفية التي تؤثر بها هذه االنفجارات في تشكيل الغالف اجلوي
وتقلل من اإلشعاعات القصيرة املوجة على األرض.
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وميكن لعلماء البراكني رصد الوقت الذي يصبح فيه البركان أكثر نشاط ًا إال أنهم ال يستطيعون التنبؤ مبا إذا كان بركان ما سوف يثور أو
بحدوث ذلك ،أو بكمية الكبريت التي ستحقن في الستراتوسفير .ومع ذلك فإن البراكني تؤثر في القدرة على التنبؤ باملناخ بثالث طرق
مختلفة .فأو ًال فإنه في حالة حقن ثورة عنيفة أحجام ًا كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت في الستراتوسفير ،ميكن إدراج هذا التأثير في
التنبؤات باملناخ .وينطوي ذلك على حتديات كبيرة ومصادر لعدم اليقني مثل جمع الرصدات الكبيرة للسحب البركانية وحساب الكيفية
التي ستتحرك بها وما يقع لها من تغير خالل فترة بقاءها .غير أنه استناداً إلى الرصدات ،والنمذجة الناجمة للثورات التي حدثت مؤخراً،
ميكن إدراج بعض تأثيرات الثورات الكبيرة في التنبؤات.
ويتمثل التأثير الثاني في أن الثورات البركانية تشكل مصدراً كبير محتم ً
ال لعدم اليقني في تنبؤاتنا .إذ أنه ال ميكن التنبؤ بالثورات بصورة
مسبقة إال أنها سوف تقع وتتسبب في تأثيرات مناخية قصيرة األجل على كل من النطاقني احمللي والعاملي ،وميكن من حيث املبدأ ،أخذ
احتمال عدم اليقني هذا فى اإلعتبار من خالل إدراج ثورات عشوائية أو ثورات تستند إلى بعض السيناريوهات في مجموعة التنبؤات املناخية
للمستقبل القريب .ويحتاج هذا املجال من مجاالت البحوث إلى مزيد من االستكشاف .وال تتضمن إسقاطات املستقبل الواردة في هذا
التقرير الثورات البركانية في املستقبل.
ثالثاً ،ميكن استخدام السجل املناخي التاريخي ،باإلضافة إلى تقديرات هباء الكبريتات املرصود ،الختبار مدى صدق ما نقوم به من محاكاة
مناخية .وفي حني أن االستجابة املناخية للثورات البركانية املدمرة متثل منوذج ًا مفيداً لبعض التأثيرات القسرية املناخية األخرى ،فإن هناك
حدوداً لذلك .فمحاكاة تأثيرات الثورات ميكن أن تساعد ،مثالً ،في التحقق من النماذج املستخدمة في التنبؤات املوسمية وتنبؤات ما
بني السنوات .غير أنه ال ميكن بهذه الطريقة التحقق من جميع اآلليات املشاركة في احترار العالم خالل القرن القادم ألن هذه تنطوى على
التأثيرات التفاعلية احمليطية في األجل الطويل ،التى لها نطاقات زمنية أطول من االستجابة لفرادى الثورات البركانية.
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السؤال  | 12.1ملاذا يستخدم هذا العدد الكبير من النماذج والسيناريوهات لوضع إسقاطات تغير املناخ؟

يتحدد مناخ املستقبل بصورة جزئية من خالل حجم انبعاثات غازات االحتباس احلراري والهباء اجلوى وغير ذلك من التأثيرات القسرية
الطبيعية والبشرية املنشأ .وهذه التأثيرات القسرية تقع خارج النظام املناخي إال أنها تعدل الطريقة التي يعمل بها .ويتشكل مناخ املستقبل
من خالل استجابة األرض لتلك التأثيرات القسرية باإلضافة إلى التقلبية الداخلية الكامنة في النظام املناخي .وتساعد طائفة من االفتراضات
بشأن حجم ووتيرة انبعاثات املستقبل العلماء في وضع مختلف سيناريوهات االنبعاثات التي تستند إليها إسقاطات النماذج املناخية .وفي
نفس الوقت ،توفر مختلف النماذج املناخية حاالت متثيل بديلة الستجابة األرض لتلك التأثيرات القسرية ولتقلبية املناخ الطبيعية .وتعمل
مجموعات النماذج مع ًا حملاكاة االستجابة لطائفة من مختلف السيناريوهات وترسم طائفة من حاالت املستقبل احملتملة وتساعدنا في فهم
ما تنطوي عليه من أوجه عدم اليقني.

وتنشأ التقلبات الداخلية في املناخ بصورة تلقائية من التفاعالت بني مكونات مثل الغالف اجلوي واحمليطات .وقد تخفي في حالة تغير املناخ
في املدى القريب تأثير االضطرابات اخلارجية مثل الزيادات في غازات االحتباس احلراري (انظر الفصل  .)11غير أنه من املتوقع على املدى
الطويل أن يسيطر تأثير التأثيرات القسرية بد ًال من ذلك .وتتوقع محاكاة النموذج املناخي أن سيناريوهات مختلفة عن غازات االحتباس
احلراري البشرية املنشأ وغير ذلك من عوامل التأثيرات القسرية ،واستجابة النظام املناخي لها سوف تؤثر بطريقة مختلفة ،بعد بضعة
عقود ،في التغير في متوسط درجة حرارة العالم (السؤال  ،12.2الشكل  ،1اللوحة اليسرى) .ولذا فإن تقييم نتائج تلك السيناريوهات
واالستجابات املختلفة ينطوي على أهمية بالغة وخاصة لدى النظر في القرارات املتعلقة بالسياسات.
وتبنى النماذج املناخية على أساس املبادئ الفيزيائية التي حتكم نظامنا املناخي ،والفهم العملي ،ومتثل العمليات املعقدة واملتشابكة الالزمة
حملاكاة املناخ وتغير املناخ سواء في املاضي أو في املستقبل .ومتثل النظائر املستمدة من الرصدات السابقة أو االستنباط من اجتاهات التغير
األخيرة استراتيجيات غير كافية إلنتاج إسقاطات بالنظر إلى أن املستقبل لن يكون بالضرورة استمراراً بسيط ًا ملا شاهدناه حتى اآلن.
ومع أنه ميكن وضع املعادالت املتعلقة بحركة املوائع والتي حتدد سلوك الغالف اجلوي واحمليطات ،فإن من املستحيل حلها دون استخدام
لوغارمتيات عددية من خالل احملاكاة بنماذج حاسوبية متاثل كيفية اعتماد هندسة الطائرات على احملاكاة العددية ألمناط املعادالت املماثلة.
لذلك فإنه ال ميكن وصف الكثير من العمليات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية الصغيرة النطاق مثل عمليات السحب عن طريق هذه
املعادالت ،إما ألننا نفتقر إلى القدرة احلاسوبية لوصف النظام باستنارة دقيقة كافية حملاكاة هذه العمليات بصورة مباشرة أو ألن فهمنا العلمي
بشأن اآلليات التي حترك هذه العمليات لم يكتمل بعد .ويتعني وضع تقديرات تقريبية لهذه العمليات من خالل ما يسمى بعملية وضع
املعايير داخل النماذج املناخية والتي ميكن من خاللها إقامة عالقة رياضية بني الكميات التي تتم محاكاتها بصورة مباشرة وتلك التي يتم
تقريبها وذلك في كثير من األحيان على أساس من السلوك املرصود.
وتتوافر بدائل مختلفة وعمليات التمثيل العددي املعقولة بنفس القدر وحلول وعمليات تقريب لنمذجة النظام املناخي بالنظر إلى قصور
احلسابات والرصدات .ويعتبر هذا التنوع جانب ًا سليم ًا ملجتمع النمذجة املناخية ،والنتائج في طائفة من اإلسقاطات املعقولة لتغير املناخ على
النطاقات العاملية واإلقليمية .ويوفر هذا النطاق أساس ًا لوضع تقييم كمي لعدم اليقني في اإلسقاطات غير أنه نظراً ألن عدد النماذج صغير
نسبياً ،ومساهمة نواجت النموذج فى احملفوظات العامة طوعية ،فإن أخذ عينات األوضاع احملتملة في املستقبل ال متثل عملية منتظمة أو شاملة.
كما تستمر بعض جوانب القصور الشائعة في جميع النماذج ،فالنماذج املختلفة تنطوي على جوانب قوة ومواطن ضعف مختلفة ،ولم
تتضح بعد ماهية اجلوانب املتعلقة بنوعية احملاكاة التي ميكن تقييمها من خالل الرصدات ،والتي ينبغى أن توجه تقييمنا لعمليات محاكاة
عن طريق النماذج في املستقبل.
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ويعتبر التنبؤ بالتطورات االجتماعية االقتصادية أكثر صعوبة من التنبؤ بتطور نظام فيزيائي .فهي تنطوي على التنبؤ بالسلوك البشري،
واالختيارات السياساتية ،وأوجه التقدم التكنولوجي ،والتنافس والتعاون على املستوى الدولي .ويتمثل األسلوب الشائع فى هذا الصدد
في استخدام السيناريوهات اخلاصة بالتنمية االجتماعية االقتصادية املعقولة في املستقبل ،والتي تستخلص من خاللها انبعاثات غازات
االحتباس احلراري وغيرها من عوامل التأثيرات القسرية في املستقبل .ولم يكن من املتيسر عموم ًا إسناد احتماالت لسيناريوهات التأثير
القسري الفردية .وبد ًال من ذلك تستخدم مجموعة من البدائل لتغطية طائفة من االحتماالت .وتزود النتائج املستخلصة من مختلف
سيناريوهات التأثيرات القسرية راسمي السياسات ببدائل وطائفة من أوضاع املستقبل احملتملة للنظر.

أسئلة متواترة

وتستخدم مناذج متباينة التعقيد عادة في مختلف مشكالت اإلسقاطات .إذ ميكن إستخدام منوذج سريع ذي استبانة منخفضة أو وصف
مبسط لبعض العمليات املناخية ،في احلاالت التي تتطلب محاكاة طويلة متعددة القرون أو حينما يتعني توفير إجنازات متعددة .وميكن أن
متثل النماذج املبسطة ،بصورة كافية ،متوسط الكميات الكبيرة مثل املتوسط العاملي لدرجات احلرارة ،إال أنه ال ميكن محاكاة التفاصيل األكثر
دقة مثل سقوط األمطار على الصعيد اإلقليمي إال بواسطة مناذج معقدة.
وقد شهدت عمليات تنسيق جتارب النماذج ونواجتها بواسطة بعض املجموعات مثل مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( ،)CMIPوالبرنامج
العاملي للبحوث املناخية وفريقه العامل املعني بالنماذج املناخية تصعيد دوائر العلم من جهودها لتقييم قدرة النماذج على محاكاة املناخ
املاضي واحلالي ،ومقارنة إسقاطات تغير املناخ في املستقبل .وقد أصبح نهج «النموذج املتعدد» اآلن تقنية معيارية تستخدمها دوائر علم املناخ
لتقييم اإلسقاطات ذات التقلبية املناخية النوعية.
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السؤال  ،12.1الشكل  ،1اللوحات إلى اليمني تبني استجابة درجات احلرارة في نهاية القرن احلادي والعشرين بواسطة منوذجني موضحني،
وأعلى سيناريوهات مسار التركيزات النموذجية ( )RCPوأدناها .وتتفق النماذج على أمناط واسعة النطاق لالحترار عند السطح ،مثل تعرض
األرض لإلحترار بأسرع من احمليطات ،وتعرض القطب الشمالي لإلحترار بأسرع من املناطق املدارية .غير أن هذه النماذج تختلف من حيث
كل من حجم االستجابة العاملية لنفس السيناريو ،وفي النطاق الصغير للجوانب اإلقليمية لالستجابة .وعلى سبيل املثال فإن حجم الزيادة فى
القطب الشمالي يتباين فيما بني النماذج املختلفة ،وتبني مجموعة فرعية من النماذج احتراراً أكثر ضعف ًا أو تبريدا طفيفا في شمال األطلسي
نتيجة لالنخفاض في تكوين املياه العميقة والتحوالت في التيارات احمليطية.
وتسود أوجه عدم يقني حتمية في التأثيرات القسرية اخلارجية في املستقبل ،وفي استجابة النظام املناخي لها والتي يزداد تفاقمها بالتقلبية
املولدة داخلياً .وقد أصبح استخدام السيناريوهات والنماذج املتعددة اختباراً معياري ًا لتقييمها وتوصيفها ،مما يتيح لنا وصف طائفة عريضة
من التطورات احملتملة في مناخ األرض في املستقبل.
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ زﻳﺎدة اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت RCP8.5

2100-2081

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت RCP2.6

2100-2081

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳕﻮذج اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﳊﺮارة
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻧﺨﻔﺎض
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت RCP2.6

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳕﻮذج اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﳊﺮارة
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ زﻳﺎدة
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت RCP8.5

)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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السؤال  ،12.1الشكل  | 1يتغير املتوسط العاملي لدرجات احلرارة التي يتحدد متوسطها عبر جميع مناذج املرحلة  5ملشروع مقارنة النماذج املتقارنة ()CMIP5
(باملقارنة بالفترة  )2005-1986للمسارات األربعة للتركيزات النموذجية (( RCP): RCP2.6اللون األزرق الداكن) و( RCP4.5اللون األزرق الفاحت) و .
(اللون البرتقالي) و( RCP8.5اللون األحمر)؛ وقد استخدمت النماذج  32و 42و 25و 39على التوالي لهذه السيناريوهات األربعة .وتشير األعمدة الرأسية إلى
النطاقات احملتملة لتغير درجة احلرارة العاملية في نهاية القرن احلادي والعشرين على النحو املبني باألعمدة الرأسية .وجتدر املالحظة بأن هذه النطاقات تسري على
الفرق بني متوسطني لفترتني من عشرين عام ًا  2100-2081مقابل  2005-1986التي متثل األعمدة التي تتوسط القيمة األصغر من نقطة نهاية اإلسقاطات السنوية.
وبالنسبة للسيناريو األعلى ( )RCP8.5واألدنى ( ،)RCP2.6تبني اخلرائط التوضيحية اخلاصة بتغير درجة احلرارة السطحية في نهاية القرن 2100-2081( 21
مقابل  )2005-1986بالنسبة لنموذجني في املشروع  .CMIP5وقد اختيرت هذه النماذج لبيان نطاق عريض من االستجابات إال أن هذه املجموعة املعينة غير
متثيلية ألي قدر من عدم اليقني فى استجابة النموذج.
RCP6 0
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السؤال  | 12.2كيف ستتغير الدورة املائية لألرض؟

يتسم تدفق املاء وتخزينه في النظام املناخي لألرض بالتقلبية الشديدة ،إال أنه من املتوقع أن حتدث التغيرات فيما يتجاوز تلك املتعلقة
بالتقلبية الطبيعية في نهاية القرن احلالي .ففي عالم تتزايد درجة حرارته ،ستحدث زيادات صافية في كميات األمطار والتبخر السطحي ونتح
النباتات .غير أنه ستحدث اختالفات كبيرة في التغيرات فيما بني األماكن .وسوف تتعرض بعض األماكن ملزيد من األمطار وتراكم املاء على
اليابسة .وفي أماكن أخرى ،سوف تنخفض كمية املاء نتيجة للجفاف اإلقليمي ،وفقدان الغطائني الثلجي واجلليدي.
وتتألف الدورة املائية من املاء املخزن على األرض في جميع أطواره باإلضافة إلى حركة املاء من خالل النظام املناخي لألرض .ويوجد املاء في
الغالف اجلوي أساس ًا على هيئة غاز – بخار املاء – إال أنه يوجد أيض ًا على هيئة جليد وماء سائل في السحب .ومن البديهي أن احمليطات
عبارة عن ماء سائل أساساً ،إال أن احمليطات مغطاة أيض ًا جزئي ًا باجلليد في املناطق القطبية .ويبدو املاء األرضي في طوره السائل في شكل
ماء سطحي – مثل البحيرات واألنهار – ورطوبة التربة واملياه اجلوفية .ويحدث املاء األرضي الصلب في الصفائح اجلليدية واألنهار اجلليدية
والثلوج واجلليد السطحي وفي التربة الصقيعية ،والتربة التي تتجمد موسمياً.

ومع احترار األرض ،سوف حتدث بعض اجلوانب العامة للتغير وذلك ببساطة استجابة للمناخ احلار .وسوف حتكم هذه التغيرات كمية الطاقة
التي يضيفها االحترار العاملي للنظام املناخي .وسوف ينصهر اجلليد في جميع أشكاله بسرعة أكبر وأقل انتشاراً .فاجلليد البحري الصيفي
للقطب الشمالي ،مثالً ،سوف يختفي قبل منتصف هذا القرن وذلك وفق ًا لبعض أشكال احملاكاة التي جرى تقييمها في هذا التقرير.
وسيحتوي الغالف اجلوي على قدر أكبر من بخار املاء ،وتشير الرصدات ونتائج النماذج إلى أنه يفعل ذلك بالفعل .وقد يزيد متوسط كمية
بخار املاء في الغالف اجلوي بنهاية القرن احلادي والعشرين مبا يتراوح بني  5و 25في املائة ،بحسب كمية انبعاثات غازات االحتباس احلراري
البشرية املنشأ ،واجلسيميات النشطة إشعاعي ًا مثل الدخان .وسوف يتبخر املاء بسرعة أكبر من السطح .وسوف يرتفع مستوى سطح البحر
نتيجة اتساع رقعة االحترار في مياه احمليطات وانصهار جليد اليابسه وتدفقه إلى احمليطات (انظر السؤال .)13.2
وتتعرض هذه التغيرات العامة للتعديل نتيجة لتعقيد النظام املناخي مما يحول دون حدوثه بصورة منتظمة في جميع األماكن وفي نفس
الوقت .فدوران املاء في الغالف اجلوي ،وعلى اليابسة ،وفي احمليطات ميكن أن يتغير بتغير املناخ ،حيث يركز املاء في بعض األماكن،
ويستنفدها من أماكن أخرى .كما أن التغيرات قد تتباين خالل العام :فبعض الفصول تنحو إلى أن تكون أكثر أمطارا من فصول أخرى.
فمثالً ،تبني عمليات احملاكاة املنمذجة املقومة في هذا التقرير أن سقوط األمطار في شمال آسيا قد يزيد بأكثر من  50في املائة في حني يتوقع
أن ال يحدث تغير يذكر في كمية األمطار الصيفية .ويتدخل البشر أيض ًا بصورة مباشرة في الدورة املائية من خالل إدارة املاء والتغيرات في
استخدام األراضي .وميكن أيض ًا أن تؤدي توزيعات السكان وممارسات استخدام املاء إلى إحداث املزيد من التغيرات في الدورة املائية.
وميكن أن حتدث عمليات الدورة املائية خالل دقائق أو ساعات أو أيام ،أو أطول من ذلك ،وعلى مسافات من أمتار إلى كيلومترات وأكبر
من ذلك .والتقلبية على هذه النطاقات أكثر عادة من تقلبية درجات احلرارة ومن ثم يتعذر تقدير التغيرات املناخية في كمية األمطار.
وعلى الرغم من هذا التعقيد ،تبني اإلسقاطات اخلاصة مبناخ املستقبل أن التغيرات مسألة شائعة عبر كثير من النماذج ،وسيناريوهات التأثير
القسري للمناخ .وقد أبلغ عن تغيرات مماثلة في تقرير التقييم الرابع ( .)AR4وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن آليات التغيير قد أصبحت
مفهومة على نحو جيدة حتى وإن كانت األحجام تتباين مع تباين النماذج والتأثير القسري .ونحن نركز هنا على التغيرات على األرض حيث
تنطوي هذه التغيرات في الدورة املائية على أكبر قدر من التأثير على النظم البشرية والطبيعية.
وتبني التغيرات املناخية املسقطة من عمليات احملاكاة املقيمة في هذا التقرير (املبينة بصورة تخطيطية في السؤال  ،12.2الشكل  ،)1بصورة
عامة حدوث زيادة في كميات األمطار في أجزاء من الطبقات العميقة في املناطق املدارية واملرتفعات القطبية التي ميكن أن تتجاوز  50في
املائة في نهاية القرن احلادي والعشرين في إطار أكثر سيناريوهات االنبعاثات تطرفاً .وعلى العكس من ذلك ،قد تنخفض بعض املساحات
الشاسعة في املناطق دون املدارية بنسبة  30في املائة أو أكثر .وفي املناطق املدارية ،يبدو أن بعض هذه التغيرات حتكمها الزيادات في بخار
املاء في الغالف اجلوي والتغيرات في دوران الغالف اجلوي التي تزيد من تركيز بخار املاء في املناطق املدارية ومن ثم سقوط املزيد من األمطار
املدارية .وفي املناطق دون املدارية ،تتسبب هذه التغيرات في الدوران بصورة آمنة فى انخفاض كمية األمطار على الرغم من االحترار في هذه
املناطق .ونظراً ألن املناطق دون املدارية موطن معظم صحارى العالم ،فإن هذه التغيرات تنطوي على زيادة سريعة في املناطق اجلافة بالفعل
ورمبا تؤدي إلى توسع الصحارى.
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وتشير البيانات عن مناخ املستقبل في بعض األحيان إلى أن الدورة املائية سوف تتسارع إال أن ذلك قد يكون من البيانات املضللة ألنها تعني،
على نحو دقيق ،أن دوران املاء سوف يحدث بسرعة مطردة مع الوقت وفي جميع األماكن .والواقع أن أجزاء من العالم سوف تتعرض الستنفاد
كبير للماء ومن ثم انخفاض حركة املاء .كما أن بعض مستودعات املاء سوف تختفي.

أسئلة متواترة
وحتكم االرتفاع في درجات احلرارة الزيادات عند خطوط العرض العليا ،مما يتيح زيادة املاء في الغالف اجلوي ،ومن ثم زيادة املاء الذى
يتساقط مطراً .ويتيح املناخ احلار أيض ًا لنظم العواصف في املناطق خارج املناطق املدارية نقل املزيد من بخار املاء إلى خطوط العرض العليا
دون أن يتطلب ذلك تغيرات كبيرة في قوة الرياح املعتادة .وكما أشير أعاله ،فإن التغيرات في خطوط العرض العالية تكون أكثر وضوح ًا
خالل الفصول الباردة.
وسوف يعتمد حتول األرض إلى أن تصبح أكثر جفاف ًا أو أكثر رطوبة جزئي ًا على التغيرات في كمية األمطار إال أنه يعتمد كذلك على التغيرات
في البخر السطحي والنتح من النباتات (باالقتران مع ما يسمى البخر  -النتح) .ونظراً ألن الغالف اجلوي احلار ميكن أن يحمل كمية أكبر
من بخار املاء ،فقد يستحث زيادة في البخر  -النتح مما يعطي كميات كافية من املاء األرضي .غير أن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف
اجلوي تقلل من اجتاه النباتات إلى النتح في الغالف اجلوي والتصدي جزئي ًا لظاهرة االحترار.
وتنحو زيادة البخر  -النتح في املناطق املدارية إلى معادلة تأثيرات الزيادة في كميات األمطار على رطوبة التربة ،في حني ال يحقق االنخفاض
الفعلي في كميات رطوبة التربة في املناطق دون املدارية سوى تغير طفيف في البخر  -النتح .وفي خطوط العرض العالية ،تتجاوز الزيادة
في كميات األمطار عموم ًا الزيادة في البخر – النتح في أنواع املناخ املتوقعة مما يسفر عن زيادة في املتوسط السنوي جلريان املاء ،إال أن ذلك
سوف يشهد تغيرات مختلطة في رطوبة التربة .وكما تشير التغيرات في الدوران في السؤال  ،12.2الشكل  1قد تتغير أيض ًا احلدود بني
املناطق املرتفعة الرطوبة واملناطق املنخفضة الرطوبة.
أسئلة متواترة

وثمة عامل معقد آخر يتمثل في طبيعة سقوط األمطار .إذ تبني إسقاطات النماذج أن األمطار ستصبح أكثر كثافة وذلك جزئي ًا لزيادة الرطوبة
في الغالف اجلوي .وعلى ذلك فإن عمليات احملاكاة املقومة في هذا التقرير تشير إلى أن يوم ًا واحداً من أيام سقوط األمطار التى تقع على أجزاء
كبيرة من األرض حالي ًا كل  20عام ًا في املتوسط قد يحدث كل  10سنوات أو حتى بوتيرة أسرع في نهاية القرن  .21وفي نفس الوقت ،تبني
اإلسقاطات أيض ًا أن ظواهر سقوط األمطار عموم ًا سوف تنحو إلى أن تقع بوتيرة أقل .وتسفر هذه التغيرات عن تأثيرين متناقضني في الظاهر:
انهمار األمطار األكثر غزارة مما يؤدي إلى املزيد من الفيضانات،
وحدوث فترات جفاف أطول فيما بني أحداث األمطار مما يؤدي
إلى املزيد من اجلفاف.
ويحدث عند خطوط العرض العالية واملرتفعات العالية املزيد
من التغيرات نتيجة لفقدان املياه املتجمدة .ويسوى بعض
هذه التغيرات بواسطة اجليل احلالي من النماذج املناخية العاملية
( ،)GCMsوال ميكن االستدالل إال على بعضها بالنظر إلى أنها
تشتمل على عناصر مثل األنهار اجلليدية التي ال يتم تسويتها عادة
أو إدراجها في النماذج .ويعني املناخ احلار أن الثلوج تنحو إلى أن
تبدأ في التراكم في أواخر اخلريف واالنصهار في وقت مبكر في
الربيع .وتبني عمليات احملاكاة املقومة في هذا التقرير أن من املتوقع
أن ينخفض الغطاء الثلجي في الفترة من آذار /مارس إلى نيسان/
أبريل في نصف الكرة األرضية الشمالي بنسبة تقرب من  10إلى
 30في املائة في املتوسط بحلول نهاية هذا القرن بحسب سيناريو
غازات االحتباس احلراري .ويغير االنصهار املبكر في أوائل الربيع
من توقيت ذروة التدفق الربيعي في األنهار التي حتصل على املياه
الناجتة من االنصهار .ويؤدي ذلك إلى انخفاض معدالت التدفق
الالحق ،مما يؤثر في إدارة موارد املياه .وتظهر هذه اجلوانب في
محاكاة النماذج املناخية العاملية (.)GCMs
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السؤال  ،12.2الشكل  | 1رسم تخطيطي للتغيرات املسقطة في املكونات الرئيسية
للدورة املائية .وتشير األسهم الزرقاء إلى األمناط الرئيسية من التغيرات في حركة
املاء من خالل النظام املناخي لألرض :انتقال املاء صوب القطبني بواسطة الرياح
خارج املناطق املدارية ،والبخر من السطح وجريان املياه من اليابسة إلى احمليطات.
وتبني املساحات املظللة املناطق التي يرجح أن تصبح أكثر جفاف ًا أو مطرا .وتشير
األسهم الصفراء إلى تغير مهم في دوران الغالف اجلوي بواسطة دوران هادلي الذي
تزيد حركته الصاعدة من األمطار املدارية مع كبح األمطار دون املدارية .وتشير
إسقاطات النماذج إلى أن دوران هادلي سوف يحول فرعه الهبوطي صوب القطبني
في كل من نصف الكرة األرضية الشمالي ونصف الكرة األرضية اجلنوبي مع ما
يرتبط بذلك من جفاف .ويتوقع حدوث ظروف رطبة على خطوط العرض العليا
بالنظر إلى أن الغالف اجلوي احلار سوف يتيح زيادة كميات األمطار مع زيادة
حركة املاء في هذه املناطق.

وسوف يتيح فقدان التربة الصقيعية تسرب الرطوبة إلى أعماق
أكبر في التربة إال أنه سوف يتيح أيض ًا زيادة احترار التربة مما يزيد
من البخر – النتح .غير أن معظم النماذج املناخية العاملية احلالية
ال تتضمن جميع العمليات الالزمة حملاكاة التغيرات في التربة
الصقيعية على نحو جيد .وتشير الدراسات التي حتلل جتمد التربة
ال إلى فقدان مساحات كبيرة من التربة الصقيعية
أو تستخدم نواجت النماذج املناخية العاملية الستخالص املزيد من مناذج األراضي األكثر تفصي ً
في نهاية هذا القرن .وعالوة على ذلك فإنه على الرغم من أن النماذج املناخية العاملية احلالية ال تتضمن بصورة واضحة تطور األنهار اجلليدية،
ميكننا أن نتوقع استمرار إنحسار األنهار اجلليدية ،وقد يتقلص حجم املاء الذي توفره لألنهار في الصيف في بعض األماكن مع اختفائها.
وسوف يسهم فقدان األنهار اجلليدية في خفض تدفقات األنهار في وقت الربيع .غير أنه إذا زاد املتوسط السنوي لسقوط األمطار – سواء
في شكل ثلوج أو أمطار – فإن هذه النتائج ال تعني بالضرورة أن املتوسط السنوي لتدفقات األنهار سوف ينخفض.
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السؤال  | 12.3ماذا سيحدث ملناخ املستقبل إذا أوقفنا االنبعاثات اليوم؟

ميثل وقف االنبعاثات اليوم سيناريو غير معقول ،إال أنه واحد من حاالت مثلى عديدة توفر فكراً متعمق ًا عن استجابة النظام املناخي ودورة
الكربون .ونتيجة للنطاقات الزمنية املتعددة في النظام املناخي ،فإن العالقة بني التغيير في االنبعاثات واستجابة املناخ مسألة شديدة التعقيد،
مع حدوث بعض التغيرات بعد فترة طويلة من توقف االنبعاثات .وتبني النماذج ،وفهم العملية أنه نتيجة حلالة القصور الكبيرة للمحيطات
وفترة احلياة الطويلة للكثير من غازات االحتباس احلراري والسيما ثاني أكسيد الكربون ،سوف يستمر الكثير من االحترار لقرون بعد توقف
انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
فعندما تنبعث غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي ،تزال من خالل تفاعالت كيميائية مع املكونات النشطة األخرى أو يتم تبادلها
مع احمليطات واليابسة كما في حالة ثاني أكسيد الكربون (  .)COوحتدد هذه العمليات خصائص فترة بقاء الغاز في الغالف اجلوي املعروف
بأنه الوقت الذي يستغرقه انخفاض نبضة التركيز بواسطة املعامل  .)e (2.71وتتباين فترة بقاء غازات االحتباس احلراري والهباء اجلوي في
الغالف اجلوي خالل نطاق عريض يتراوح بني أيام وآالف السنني .ففترة بقاء الهباء ،مثالً ،تبلغ أسابيع ،وامليثان (  )CHنحو  10سنوات،
وأكسيد النيتروز ( )N Oنحو  100عام .وسداسي فلوريد االيثان (  )C Fنحو  10000عام .أما ثاني أكسيد الكربون (  )COفهو أكثر
تعقيداً حيث إنه يزال من الغالف اجلوي من خالل عمليات فيزيائية وجيوكيميائية حيوية متعددة في احمليطات واليابسة حيث يعمل
جميعها وفق ًا لنطاقات زمنية مختلفة .وبالنسبة لنبضة انبعاثات تبلغ نحو  1000بيتاغرام كربون ،يزال نحو نصفه في غضون بضعة عقود إال
أن اجلزء املتبقي يظل في الغالف اجلوي لفترة أطول بكثير .ومازال هناك ما يتراوح بني  15و 40في املائة عن نبضة ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي بعد  1000عام.
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وتتسم استجابة النظام املناخي للتأثير القسري لغازات االحتباس
احلراري والهباء بجوانب قصور تسببها احمليطات بالدرجة األولى.
فللمحيطات قدرات بالغة للغاية على امتصاص احلرارة ويحدث
املزج بني السطح وعمق احمليطات ببطء شديد .ويعني ذلك أن األمر
يحتاج إلى عدة قرون لكي حتتر احمليطات بأكملها وللوصول إلى
توازن مع التأثير القسري اإلشعاعي املتغير .وسوف يواصل سطح
احمليطات (ومن ثم القارات) االحترار إلى أن تستقر درجة احلرارة
السطحية في توازن مع التأثير القسري اإلشعاعي اجلديد .ويبني
تقرير التقييم الرابع ( )AR4أنه في حالة اإلبقاء على تركيز غازات
االحتباس احلراري ثابتة عند مستواها احلالي ،سيواصل سطح األرض
االحترار بنحو  0.6درجة مئوية خالل القرن احلادي والعشرين
بالنسبة لعام  .2000وهذا هو االلتزام املناخي إزاء التركيزات اجلارية
(أو التزام التشكيل الثابت) املبني باللون الرمادي في السؤال ،12.3
الشكل  .1وستؤدي االنبعاثات الثابتة باملستويات احلالية إلى مزيد
من تركيز الغالف اجلوي وإلى قدر من االحترار يزيد بكثير عن ذلك
املرصود حتى األن (السؤال  ،12.3الشكل  1واخلطوط احلمراء).

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺻﻔﺮﻳﺔ
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السؤال  ،12.3الشكل  | 1إسقاطات مستندة إلى منوذج دورة الكربون
لتوازن الطاقة ومنوذج تقييم تغير املناخ املستحث بغازات االحتباس احلراري
( )MAGICCبشأن تكوين الغالف اجلوي الثابت (التأثير القسري الثابت،
اللون الرمادي) ،واالنبعاثات الثابتة (اللون األحمر) واالنبعاثات الصفرية
في املستقبل (اللون األزرق) بدءاً من عام  2010مع تقديرات لعدم اليقني.
وتستند األرقام املأخوذة بتصرف من هار وماينشاوسن ( )2006إلى معايرة
النموذج املناخي لدورة الكربون البسيطة جلميع مناذج املرحلة الثالثة من
مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( .)CMIP3ومشروع مقارنة منوذج دورة
الكربون املناخ املتقارنة (( )C4MIPماينشاوسن وآخرون 2011 ،أ)،
وماينشاوسن وآخرون 2011 ،ب) .وتستند النتائج إلى محاكاة عابرة تبدأ
من عصر ما قبل الصناعة باستخدام جميع مكونات التأثير القسري .ويبني
اخلطان األسود الرفيع واملظلل االحترار املرصود وعدم اليقني.
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ونتيجة لطول فترات بقاء غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ الرئيسية ،سوف تستمر الزيادة في التركيز فى الغالف اجلوي نتيجة
لالنبعاثات السابقة لفترة أطول بعد توقف االنبعاثات .وال يعود تركيز غازات االحتباس احلراري فوراً إلى مستوياته قبل عصر الصناعة في
حالة وقف االنبعاثات .فتركيز امليثان يعود إلى القيم القريبة من
4
ﻧﻄﺎق اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ:
مستوى ما قبل الصناعة في غضون نحو  50عاماً .وحتتاج تركيزات
90%
أكسيد
أكسيد النيتروز ( )N Oإلى عدة قرون وال يعود ثاني
85%
80%
3
68%
الكربون إطالق ًا إلى مستواه قبل عصر الصناعة في نطاقات زمنية
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ
50%
تتعلق مبجتمعنا .ومن ناحية أخرى فإن التغيرات في انبعاثات
األنواع قصيرة العمر مثل الهباء لن تسفر إال عن تغيرات آنية تقريب ً
ا
2
في تركيزاتها.
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وحتى في حالة وقف انبعاثات غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ اآلن ،فإن التأثير القسري اإلشعاعي الناشئ عن تركيزات غازات
االحتباس احلراري ذات فترات البقاء الطويلة هذه لن يؤدي إال إلى انخفاض بطئ في املستقبل مبعدل حتدده فترة بقاء الغاز (انظر أعاله).
وعالوة على ذلك ،فإن االستجابة املناخية لنظام األرض لذلك التأثير القسري اإلشعاعي سوف تكون أكثر بطئاً .ولن تستجيب درجة حرارة
العالم بسرعة للتغييرات في تركيزات غازات االحتباس احلراري .وسوف يؤدي التخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط إلى درجة
حرارة شبه ثابتة لعدة قرون .وسوف يتسبب التخلص من التأثيرات القسرية السالبة القصيرة العمر من الهباء الكبريتي في نفس الوقت (مثل
تدابير خفض تلوث الهواء) في حدوث احترار مؤقت لبضعة أعشار الدرجة على النحو املبني باللون األزرق في السؤال  ،12.3الشكل .1
ولذا فإن وضع جميع االنبعاثات عند النقطة صفر فى املستقبل ،سيؤدي بعد فترة احترار قصيرة إلى حالة شبيهة باستقرار املناخ لعدة قرون.
ويسمى ذلك التزام من االنبعاثات السابقة (االلتزام بانبعاثات صفرية في املستقبل) .وسوف تنخفض تركيزات غازات االحتباس احلراري
ومن ثم التأثير القسري كذلك ،إال أن جوانب القصور في النظام املناخي سوف تؤخر استجابة درجات احلرارة.
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ونظراً للقصور الكبير في املناخ ودورة الكربون ،تخضع درجة احلرارة العاملية الطويلة األجل إلى حد كبير لتحكم مجموع انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون الذي تراكم مبرور الوقت ،بصرف النظر عن الوقت الذي انبعثت فيه .ولذا فإن قصر االحترار العاملي دون مستوى معني
(مثل  2درجة مئوية عن عصر ما قبل الصناعة) يعني ميزانية معينة لثاني أكسيد الكربون أي أن الزيادة في االنبعاثات في وقت سابق يعني
انخفاضات قوية في وقت الحق .ويتيح زيادة الهدف املناخي لذروة التركيزات املرتفعة لثاني أكسيد الكربون ومن ثم زيادة انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون التراكمية (أي ما يتيح التأخير في خفض االنبعاثات الضرورية).
وتعد درجة احلرارة العاملية رقم ًا جتميعي ًا مفيداً لوصف شدة تغير املناخ وليس جميع التغيرات التي تقيس درجة احلرارة العاملية .فالتغيرات في
الدورة املائية ،مثالً ،تعتمد أيض ًا على نوع التأثير القسري (مثل غازات االحتباس احلراري والهباء والتغيرات في استخدام األراضي) ،وتباطؤ
مكونات نظام األرض مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ،وسوف تستغرق الصفائح اجلليدية فترة أطول بكثير لالستجابة ،وقد تكون هناك
عتبات حرجة أو تغييرات مفاجئة أو غير عكوسة فى النظام املناخى.
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السؤال  | 13.1ملاذا يختلف التغير في مستوى سطح البحار اإلقليمية عن املتوسط العاملي؟
ميكن أن تغير الرياح السطحية املتحولة ،ومتدد مياه احمليطات احلارة ،وإضافة اجلليد املنصهر التيارات احمليطية التي تؤدي بدورها إلى تغييرات
في مستوى سطح البحر تتباين من مكان آلخر .وتؤثر التقلبات السابقة واحلالية في توزيع جليد اليابسة في شكل األرض ومجال اجلاذبية
األرضية ،التي تتسبب أيض ًا في حدوث تذبذبات إقليمية في مستوى سطح البحر .وتنتج التقلبات اإلضافية في مستوى سطح البحر عن
تأثير العمليات األكثر محلية مثل ترامي الرواسب واحلركات األرضية.
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السؤال  ،13.1الشكل  | 1خارطة ملعدالت التغير في ارتفاع مستوى سطح البحر (مستوى سطح البحر بالنسبة ملركز األرض) للفترة  2012-1993من مقياس
االرتفاع الساتلي .كما تبني اخلارطة التغيرات النسبية في مستوى سطح البحر (اخلطوط الرمادية) من محطات مختارة لقياس املد واجلزر للفترة .2012-1950
وللمقارنة ،يرد أيض ًا تقدير للمتوسط العاملي للتغير في مستوى سطح البحر (اخلطوط احلمراء) مع السلسلة الزمنية لكل مقياس للمد واجلزر .وتعزى
التذبذبات الكبيرة نسبي ًا والقصيرة األجل في مستوى سطح البحار احمللية (اخلطوط الرمادية) إلى التقلبية املناخية الطبيعية التي يرد وصف لها في النص
الرئيسي .فمثالً ،ترتبط االنحرافات املنتظمة الكبيرة في باغو باغو بالتذبذب اجلنوبي – النينيو.
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وعبر أي ساحل ميكن أن تتسبب احلركة الرأسية لسطح البحر أو سطح اليابسة في إحداث تغيرات في مستوى سطح البحر بالنسبة لألرض
(املعروفة مبستوى سطح البحر النسبى) .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن يتسبب تغير محلي في زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر أو في
انخفاض ارتفاع اليابسة .وخالل فترات قصيرة نسبي ًا (ساعات إلى سنوات) ،يسيطر تأثير املد واجلزر والعواصف والتقلبية املناخية – مثل
ظاهرة النينيو – على تقلبات مستوى سطح البحر .كما ميكن للزالزل واالنهيارات األرضية أن تؤثر من خالل إحداث تغيرات في ارتفاع
اليابسة وفي بعض األحيان التسونامي .ويشكل تأثير تغير املناخ في الفترات األطول مدى (العقود إلى القرون) مع التغيرات الالحقة في
حجم مياه احمليطات واجلليد األرضي – الفاعل الرئيسي في التغيير في مستوى سطح البحر في معظم املناطق .وقد تتسبب العمليات
املختلفة أيضاً ،خالل هذه النطاقات الزمنية األطول مدى ،في حدوث حركة رأسية لسطح اليابسة مما قد يتسبب في تغيرات كبيرة في
املستوى النسبي لسطح البحر.
ومنذ أواخر القرن العشرين ،أظهرت القياسات الساتلية الرتفاع مستوى سطح احمليطات باملقارنة مبركز األرض (املعروف مبستوى سطح البحر
املقيس من مركز األرض) معدالت مختلفة من التغير في مستوى سطح البحر باملقارنة مبركز األرض في مختلف أنحاء العالم (انظر السؤال
 ،13.1الشكل  .)1ففي األجزاء الغربية من احمليط الهادئ ،مثالً ،كانت املعدالت تزيد بنحو ثالث مرات عن قيمة املتوسط العاملي البالغ نحو
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 3مم سنوي ًا من  1993إلى  .2012وعلى العكس من ذلك ،فإن املعدالت الواقعة في األجزاء الشرقية من احمليط الهادئ تقل عن قيمة املتوسط
العاملي ،مع تعرض جزء كبير من الساحل الغربي لألمريكتني النخفاض في ارتفاع مستوى سطح البحر خالل نفس الفترة.
ويعزى الكثير من التقلبية املكانية املبينة في السؤال  ،13.1الشكل  1إلى التقلبية املناخية الطبيعية مثل النينيو ،وتذبذب احمليط الهادئ
العقدي – على نطاقات زمنية من نحو عام إلى عدة عقود .وتُغير هذه التقلبات املناخية من الرياح السطحية والتيارات احمليطية ،ودرجة
احلرارة ،وامللوحة ،ومن ثم تؤثر في مستوى سطح البحر .وسوف يستمر تأثير هذه العمليات خالل القرن احلادي والعشرين .وسوف تعلو
هذه التقلبات النمط املكانئ للتغير في مستوى سطح البحر املرتبط بتغير املناخ في املدى الطويل والذي ينشأ أيض ًا من خالل التغيرات في
ال عن حجم احمليط .ومع ذلك ،وخالف ًا للتقلبية الطبيعية ،فإن االجتاهات
الرياح السطحية ،والتيارات احمليطية ،ودرجة احلرارة وامللوحة فض ً
الطويلة األجل تتراكم مبرور الوقت ،ومن ثم يتوقع أن تسيطر على القرن احلادي والعشرين .ولذا فإن معدالت التغيرات الناشئة في مستوى
سطح البحر بالنسبة ملركز األرض خالل هذه الفترة الطويلة قد تظهر منط ًا بالغ االختالف عن ذلك املبني في السؤال  ،13.1الشكل .1
وحتدد مقاييس املد واجلزر مستوى سطح البحر النسبى ،ومن ثم فهي تتضمن التغيرات الناشئة عن احلركة الرأسية لكل من سطح اليابسة
والبحار .واحلركة الرأسية لليابسة صغيرة في الكثير من املناطق الساحلية ،ومن ثم فإن املعدل الطويل األجل للتغيرات في مستوى سطح
البحر الذي تسجله مقاييس املد واجلزر الساحلية واجلزرية مياثل قيمة املتوسط العاملي (انظر السجالت في سان فرانسيسكو وباغو باغو في
السؤال  ،13.1الشكل  .)1وفي بعض املناطق ،كان للحركة الرأسية لليابسة تأثير مهم .فاالنخفاض املطرد في مستوى سطح البحر املسجل
في ستكهولم ،مثالً( ،السؤال  ،13.1الشكل  )1ناجت عن االرتفاع في هذه املنطقة بعد انصهار صفحة جليدية قارية (يزيد سمكها عن
 1كيلومتر) كبيرة في نهاية العصر اجلليدي األخير منذ ما بني  20000و 9000عام مضت .وميثل التشويه اجلاري لليابسة استجابة النصهار
صفائح اجلليد القدمية عام ً
ال مساهم ًا كبيراً في التغيرات في مستوى سطح البحار اإلقليمية في أمريكا الشمالية وشمال غرب أوراسيا التي
كانت مغطاة بصفائح جليدية قارية ضخمة خالل ذروة العصر اجلليدي األخير.
وفي املناطق األخرى ،ميكن أن تؤدي هذه العملية أيض ًا إلى هبوط سطح اليابسة مما يرفع من مستويات سطح البحر النسبية كما حدث في
شارلوت تاون حيث رصدت زيادة كبيرة نسبي ًا باملقارنة مبعدل املتوسط العاملى (السؤال  ،13.1الشكل  .)1وميكن للحركة الرأسية لليابسة
الناجتة عن حركة الصفائح التكتونية لألرض أن تتسبب أيض ًا في انحرافات عن املتوسط العاملي لتغير مستوى سطح البحر في بعض املناطق ،ومن
األمور األكثر أهمية أن تلك تقع بالقرب من مناطق التالحم النشطة حيث تنحدر إحدى الصفائح التكتونية حتت األخرى .ففي حالة أنتوفاغوستا
(السؤال  ،13.2الشكل  ،)1يبدو أن ذلك يسفر عن ارتفاع مطرد في
اليابسة ومن ثم إلى انخفاض في املستوى النسبى لسطح البحر.
وعالوة على التأثيرات اإلقليمية للحركة الرأسية لليابسة على التغير
النسبي في مستوى سطح البحر املقارن ،تؤدي بعض العمليات إلى
حركة سريعة لليابسة إال أنها محلية بدرجة كبيرة .وعلى سبيل املثال،
فإن الزيادة الكبيرة في معدل االرتفاع بالنسبة للمتوسط العاملي في
مانيال (السؤال  ،13.1الشكل  )1يحكمها انخفاض سطح اليابسة
الناجم عن الضخ املكثف للمياه اجلوفية .وعملية هبوط مستوى
سطح اليابسة الناشئة عن العمليات الطبيعية والبشرية املنشأ ،مثل
استخراج املياه اجلوفية أو الهيدروكربونات ،عمليات شائعة في كثير
من املناطق الساحلية وخاصة في دلتا األنهار الكبيرة.
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ )ﱈ ﺳﻨﻮﻳﺎً(
ومن املفترض عموم ًا أن انصهار جليد األنهار اجلليدية أو الصفائح
السؤال  ،13.1الشكل  | 2نواجت منذجة تبني التغير النسبى في مستوى
اجلليدية في غرينالند ومنطقة القطب اجلنوبي سوف يسبب ارتفاعا
سطح البحر نتيجة النصهار صفائح جليد غرينالند ،والصفائح اجلليدية
منتظم ًا عاملي ًا في مستوى سطح البحر مثل ملء حوض حمام باملاء.
في غرب منطقة القطب اجلنوبي مبعدالت تبلغ  0.5مم سنوي ًا لكل منها (مما
والواقع أن هذا االنصهار يؤدي إلى تقلبات إقليمية في مستوى سطح
يعطي قيمة املتوسط العاملي لالرتفاع في مستوى سطح البحر قدرها  1مم
البحر نتيجة لطائفة من العمليات ،مبا في ذلك التغيرات في التيارات
سنوياً) .وتقل التغيرات املنمذجة ملستوى سطح البحر عن قيمة املتوسط
احمليطية والرياح وحقل جاذبية األرض وارتفاع اليابسة .وعلى سبيل
العاملي في املناطق القريبة من انصهار اجلليد ،إال أنها تزيد في املناطق األبعد
املثال ،تتنبأ النماذج احلاسوبية التي حتاكي هاتني العمليتني األخيرتني
(مأخوذة بتصرف من ميلن وآخرين.)2009 ،
بحدوث انخفاض كمي في املستوى النسبي لسطح البحر حول
الصفائح اجلليدية املذابة بالنظر إلى انخفاض معدل اجلاذبية فيما بني اجلليد ومياه احمليطات وميل األرض إلى االرتفاع مع انصهار اجلليد
(السؤال  ،13.1الشكل  )2غير أنه بعيداً عن انصهار الصفائح اجلليدية ،يزداد ارتفاع مستوى سطح البحر باملقارنة بقيمة املتوسط العاملي.
وباختصار فإن طائفة من العمليات حتدث تغيرات في االرتفاع في مستوى سطح احمليطات وقيعان احمليطات مما يؤدي إلى أمناط مكانية
متميزة للتغيرات في مستوى سطح البحر على األصعدة احمللية إلى اإلقليمية .وتنتج توليفة من هذه العمليات منط ًا معقداً من التغيير في
مستوى سطح البحر يتباين مبرور الوقت بوصفه مساهمة نسبية في تغيرات كل عملية .ويعتبر تغيير املتوسط العاملي قيمة مفيدة مبفردها
جتسد مساهمة العمليات املناخية (مثل انصهار جليد اليابسة واحترار احمليطات) .ومتثل تقديراً جيداً لتغير مستوى سطح البحر في كثير
من األماكن الساحلية .غير أنه حينما تسفر مختلف العمليات اإلقليمية ،في نفس الوقت ،عن دليل قوي ،قد تكون هناك انحرافات كبيرة
عن قيمة املتوسط العاملي.
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السؤال  | 13.2هل ستساهم الصفائح اجلليدية لغرينالند والقطب اجلنوبي في تغيير مستوى سطح البحر خالل الفترة
املتبقية من القرن؟

متثل الصفائح اجلليدية لغرينالند ومنطقة القطب اجلنوبي أكبر مستودع للمياه العذبة على كوكب األرض .ولذا فقد أسهمتا في تغير مستوى
سطح البحر خالل العصور اجليولوجية واألخيرة .وحتصل هذه الصفائح على كتلتها من تراكم الثلوج وتفقدها من خالل التالشي السطحي
(في شكل انصهار اجلليد أساساً) وتدفقاته عند حدودهما البحرية سواء إلى جرف جليدي عائم أو بصورة مباشرة في احمليطات من خالل
انفصال اجلبال اجلليدية .وتتسبب الزيادة في التراكم في انخفاض املتوسط العاملي الرتفاع مستوى سطح البحر ،في حني تتسبب الزيادات في
التالشى السطحي والتدفقات اخلارجة في ارتفاعه .وتتوقف التقلبات في هذه التدفقات في الكتل على طائفة من العمليات داخل الصفائح
اجلليدية أو بدونها في الغالف اجلوي واحمليطات .غير أنه يبدو أن مصادر فقد الكتلة ،خالل هذا القرن ،تتجه إلى جتاوز مصادر اكتسابها،
ومن ثم ميكن توقع حدوث مساهمة إيجابية مستمرة في مستوى سطح البحر على الصعيد العاملي .ويوجز هذا السؤال البحوث اجلارية عن
املوضوع ويوفر احلجم اإلرشادي للتقييم الكامل في نهاية القرن ( 2100-2081باملقارنة بالفترة  )2005-1986للمساهمات في مستوى سطح
البحر ،والتي أبلغت في شكل مستوى احتمالية اثنني من ثالثة عبر جميع سيناريوهات االنبعاثات.

وفي شرق القارة القطبية اجلنوبية ،تشير بعض الدراسات التي تستخدم مقاييس االرتفاع الرادارية الساتلية إلى تزايد سقوط الثلوج ،إال أن
النمذجة األخيرة للغالف اجلوي واملقاييس الساتلية للتغيرات في اجلاذبية ال تظهر أي زيادة كبيرة .وقد يعزى السبب في هذا االختالف
الواضح إلى أن الصغر النسبي للتغيرات الطويلة األجل يخفي تقلبية شديدة فيما بني السنوات فيما يتعلق بسقوط الثلوج .وتشير اإلسقاطات
إلى حدوث زيادة كبيرة في القرن احلادي والعشرين في سقوط الثلوج في القطب اجلنوبي ،وذلك بالدرجة األولى ألن الغالف اجلوي احلار
سيكون قادراً على حمل املزيد من الرطوبة إلى املناطق القطبية .واألرجح أن التغيرات اإلقليمية في دوران الغالف اجلوي تضطلع بدور ثانوي
في هذا املجال .وبالنسبة للصفائح اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية بأكملها ،فيتوقع أن تسهم هذه العملية مبا يتراوح بني صفر و 70مم في
انخفاض مستوى سطح البحر.
وفي الوقت احلاضر ،تعد درجات حرارة الهواء حول القارة القطبية اجلنوبية بالغة البرودة حلدوث تالش سطحي كبير .غير أن الرصدات
امليدانية والساتلية تشير إلى زيادة التدفقات اخلارجية – التي تظهر في شكل انخفاض في مستوى السطح – اجلليد – في عدد قليل من
املناطق الساحلية احمللية .فهذه املناطق (جزيرة بني وأنهار ثويتس اجلليدية في غرب منطقة القطب اجلنوبي ،واألنهار اجلليدية لتوتن وكوك
في شرق القارة القطبية اجلنوبية) تقع كلها في حدود منخفضات أساسية يصل عمقها إلى كيلومتر صوب حافة اجلرف القاري للقطب
اجلنوبي .ويعتقد أن الزيادة في التدفق اخلارجي قد انطلقت نتيجة للتغيرات اإلقليمية في دوران احمليطات مما وصل باملياه احلارة إلى مالمسة
جروف اجلليد الطافية.
ويوجد في املناطق الشمالية من شبه اجلزيرة القطبية اجلنوبية ،سجل حسن التوثيق عن أنهيار جرف جليدي يبدو أنه مرتبط بزيادة االنصهار
السطحي الناشئ عن احترار الغالف اجلوي خالل العقود األخيرة .وقد كان للتخفيف الالحق لسمك األنهار اجلليدية املنصرفة في هذه
اجلروف اجلليدية تأثير إيجابي ،وإن كان طفيفاً ،على مستوى سطح البحر مثلما حتققه أي أحداث مماثلة أخرى على شبه اجلزيرة .وتشير
اإلسقاطات اإلقليمية لتغير درجات حرارة الغالف اجلوي في القرن احلادي والعشرين إلى أن هذه العملية لن تؤثر على األرجح في استقرار
اجلروف اجلليدية الكبيرة في كل من غرب وشرق منطقة القطب اجلنوبي وإن كانت هذه اجلروف قد تتعرض للخطر من جراء التغير احمليطي
في املستقبل (انظر أدناه).
وتتباين تقديرات مساهمة الصفائح اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية في مستوى سطح البحر خالل العقود القليلة املاضية تباين ًا شاسعاً،
إال أنه قطعت مؤخراً خطوات كبيرة إلحداث توافق مع الرصدات .وثمة أدلة قوية على أن التدفق اخلارجي املعزز (في غرب املنطقة القطبية
اجلنوبية بالدرجة األولى) يتجاوز حالي ًا أي زيادة في تراكم الثلوج (في شرق املنطقة القطبية اجلنوبية بالدرجة األولى) مما ينطوي على اجتاه
صوب ارتفاع مستوى سطح البحر .وقبيل وضع إسقاطات يعتمد عليها للتدفقات اخلارجة خالل القرن احلادي والعشرين بقدر أكبر من
الثقة ،يتعني حتسني النماذج التي تستخدم في محاكاة تدفق اجلليد وخاصة فيما يتعلق بأي تغيرات في خط التالقى الذي يفصل اجلليد
الطافي القائم على صخور القاع ،والتفاعالت بني اجلروف اجلليدية واحمليطات .ويستند مفهوم «عدم استقرار الصفائح اجلليدية البحرية» إلى
فكرة أن التدفق إلى اخلارج من الصفائح اجلليدية املرتكزة على صخور القاع دون زيادات في مستوى سطح البحر عندما يكون اجلليد عند
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ومبرور األلفيات ،يحمل التدفق األفقي البطئ للصفائح اجلليدية الكتلة من مناطق التراكم الصافي (في املناطق الداخلية املرتفعة عموماً) إلى
مناطق الفقد الصافي (في املناطق احمليطية املنخفضة االرتفاع واملجاورة للسواحل عموماً) .وفي الوقت احلالي ،تفقد غرينالند نحو نصف
جليدها املتراكم من خالل التالشي السطحي ،وتفقد النصف اآلخر عن طريق االنفصال .ومن ناحية أخرى ،تفقد منطقة القطب اجلنوبي
جميع التراكم فيها تقريب ًا نتيجة لالنفصال واالنصهار حتت السطح من جروفها اجلليدية اإلضافية .وتطفو اجلروف اجلليدية ،ومن ثم فإن
فقدها ال ينطوي إال على تأثيرات مباشرة طفيفة على مستوى سطح البحر ،إال أنها ميكن أن حتدث تأثيراً غير مباشر على مستوى سطح البحر
من خالل تغيير ميزانية كتلة الصفائح اجلليدية األصلية (انظر أدناه).

أسئلة متواترة
خط التالقى أكثر سمكاً ،ومن ثم أسرع في الصخور القاعية التي تنحدر هبوطي ًا صوب داخل الصفائح اجلليدية مما يؤدي إلى إحداث حلقة
مفرغة من الزيادة في التدفقات اخلارجة األمر الذى يتسبب في أن تقليل سمك اجلليد عند خط التالقى ويأخذ في الطفو .ويتراجع خط
التالقى بعد ذلك إلى أسفل املنحدرات حيث طبقة اجلليد األكثر كثافة ثم يدفع بدوره املزيد من الزيادات في التدفق اخلارج .وميكن أن يسفر
هذا التأثير التفاعلي عن حدوث فقدان سريع ألجزاء من الصفائح اجلليدية ،مع تراجع خط التالقى على طول األحواض املنخفضة واألحواض
التي تتعمق نحو داخل الصفائح اجلليدية.
وميكن أن تطلق التأثيرات القسرية ملناخ املستقبل انهياراً غير مستقر قد يستمر عندئذ بصورة مستقلة عن املناخ .وقد يتكشف هذا االنهيار
احملتمل على مدى قرون ليكون مناطق منخفضة من طبقات صخرية منفردة في غرب املنطقة القطبية اجلنوبية وقطاعات من شرق املنطقة
القطبية اجلنوبية .ويتركز الكثير من البحوث على فهم مدى أهمية هذا املفهوم النظرى لهذه الصفائح اجلليدية .وقد يرتفع مستوى سطح
البحر عندما تصبح تأثيرات عدم االستقرار البحري مهمة ،إال أنه ال تتوافر أدلة كافية في الوقت احلاضر لتحديد سليفة هذا التراجع غير
املستقر بصورة ال غموض فيها .ويتوقع أن يسهم التدفق اخلارج بني ( 20-أي االنخفاض) و 185مم في ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول
العام  ،2100على الرغم من أن تأثير عدم استقرار الصفائح اجلليدية البحرية الذي يكتنفه عدم اليقني قد يزيد هذا الرقم ببضعة أعشار من
املتر .وعموم ًُا ،يبدو أن الزيادة في سقوط الثلوج سوف تعوض جزئي ًا فقط االرتفاع في مستوى سطح البحر نتيجة لزيادة التدفق اخلارج.
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وفي غرينالند ،يغلب فقدان الكتلة من خالل زيادة التالشي السطحي والتدفق اخلارج على اجتاه التغير األخير احملتمل صوب زيادة التراكم في
الداخل .فقد تضاعفت تقديرات فقدان الكتلة نتيجة التالشي السطحي منذ أوائل تسعينيات القرن املاضي .ويتوقع أن يستمر هذا االجتاه
خالل القرن القادم مع تعرض املزيد من الصفائح اجلليدية للتالشي السطحي لفترات أطول .والواقع أن اإلسقاطات املتعلقة بالقرن احلادي
والعشرين تشير إلى أن زيادة فقدان الكتلة سوف تسيطر على التراكم املتزايد أسبوعيا .وتوفر عملية إعادة جتمد املاء املنصهر التي تبرز على
الصفائح اجلليدية تأثيرات مخففة هامة (وإن كانت رمبا مؤقتة) على العالقة بني احترار الغالف اجلوي وفقدان الكتلة.
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السؤال  ،13.2الشكل  | 1جتميع توضيحي للتغيرات املتوقعة في  .SMBوالتدفق اخلارجي بحلول عام  2100بالنسبة ملا يلي (أ) الصفائح اجلليدية لغرينالند
و(ب) الصفائح اجلليدية ملنطقة القطب اجلنوبي .وتشير األلوان املبينة على اخلرائط إلى تغير  SMBاملتوقع فيما بني بداية ونهاية القرن احلادي والعشرين
باستخدام النموذج املناخي للغالف اجلوي اإلقليمي ( )RACMO2في إطار سيناريوهات االحترار في املستقبل ( AIBاملنطقة القطبية اجلنوبية) وRCP4.5
(غرينالند) .فبالنسبة لغرينالند ،ترد مواقع متوسط خط التوازن خالل كل من هذه الفترات الزمنية باللونني االرجواني واألخضر على التوالي .وتبني حدود
الصفائح اجلليدية وخطوط التالقي باخلطوط السوداء مثلما هو احلال بالنسبة لقطاعات الصفائح اجلليدية .وبالنسبة لغرينالند ،ترد نتائج منذجة خط التدفق
ألربعة منافذ أنهار جليدية رئيسية في شكل إضافات في حني جتسد احللقات امللونة في املنطقة القطبية اجلنوبية التغير املتوقع في التدفق اخلارج استناداً إلى
االستنتاج االحتمالي لالجتاهات املرصودة .ويشير نصف القطر اخلارجي والداخلي لكل حلقة إلى احلدود العليا والسفلى لثلثي النطاق املرجح للمساهمة على
التوالي (املستوى العلوي إلى اليمني) ،ويشير اللون األحمر إلى فقدان الكتلة (ارتفاع مستوى سطح البحر) في حني يشير اللون األزرق إلى الزيادة في الكتلة
(انخفاض مستوى سطح البحر) .وأخيراً ،تبني املساهمة في مستوى سطح البحر لكل صفحة من الصفائح اجلليدية (اإلضافة توجد في اخلرائط أعاله) مع
إشارة اللون الرمادي الفاحت إلى ( SMBترد التجربة النموذجية املستخدمة إلنتاج خريطة  SMBفي شكل خط متقطع) والرمادي الداكن إلى التدفق اخلارج .وتشير
اإلسقاطات إلى نطاق احتمالية إثنان في ثالثة عبر جميع السيناريوهات.
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وعلى الرغم من أن االستجابة املرصودة ملنافذ األنهار اجلليدية معقدة وشديدة التقلبية ،زاد إنفصال اجلبال اجلليدية من الكثير من منافذ
األنهار اجلليدية الرئيسية في غرينالند زيادة كبيرة خالل العقد األخير ،ويشكل فقدان ًا إضافي ًا كبيراً للكتلة .ويبدو أن ذلك يتعلق بولوج
املاء احلار فى البحار الساحلية حول غرينالند إال أن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة تتعلق بالتقلبية فيما بني العقود مثل تذبذبات
شمال األطلسي أو االجتاه األطول مدى املرتبط باالحترار املستحث من غازات االحتباس احلراري .ولذا فإن توقع تأثيره على التدفق اخلارج
في القرن احلادي والعشرين أمر صعبا ،إال أنه يبرز احلساسية للتدفق اخلارج بالنسبة الحترار احمليطات .وقد تؤدي تأثيرات زيادة املاء السطحي
الناجت عن االنصهار على قاع الصفائح اجلليدية وقدرة اجلليد األكثر احتراراً على التشويه بصورة أيسر إلى زيادة معدالت التدفق ،إال أن الصلة
بالزيادات األخيرة في التدفق اخلارج غير واضحة .ويتوقع أن يسهم التغير في الفروق الصافية بني التالشي السطحي والتراكم مبا يتراوح بني
 10و 160مم في االرتفاع في مستوى سطح البحر في الفترة ( 2100-2081مقابل الفترة  )2005-1986في حني أنه يتوقع أن تسهم الزيادة في
التدفق اخلارج مبعدل آخر يتراوح بني  10و 70مم (اجلدول .)13.5
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وقد أسهمت الصفائح اجلليدية لغرينالند في ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر خالل العقود القليلة األخيرة ،ويتوقع أن يزداد هذا
االجتاه خالل هذا القرن .وخالف ًا للقطب الشمالي ،ال يوجد في غرينالند أي وجه من أوجه عدم االستقرار الواسعة النطاق املعروفة قد تؤدي
إلى حتقيق زيادة مفاجئة في ارتفاع مستوى سطح البحر خالل القرن احلادي والعشرين .غير أنه قد يوجد حد أقصى ومن ثم فإن استمرار
التقلص قد يصبح أمراً ال رجعة فيه خالل النطاقات الزمنية املتعددة القرون ،حتى إذا ما عاد املناخ إلى حالته قبل عصر الصناعة خالل النطاقات
الزمنية للقرون .وعلى الرغم من أن فقدان الكتلة من خالل إنفصال اجلبال اجلليدية قد يتزايد في العقود القادمة ،فإن هذه العملية سوف
تنتهي في نهاية املطاف عندما تتراجع حدود اجلليد إلى الصخور القاعية فوق مستوى سطح البحر حيث يوجد اجلزء األكبر من الصفائح
اجلليدية.

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 14.1كيف يؤثر تغير املناخ في الرياح املوسمية؟

تعد الرياح املوسمية أهم طريقة للتقلبية املناخية املوسمية في املناطق املدارية ،وهي مسؤولة عن جزء كبير من كميات األمطار السنوية التي
تسقط في الكثير من املناطق .وتتعلق قوة هذه الرياح وتوقيتها مبقدار الرطوبة في الغالف اجلوي ،والفرق في درجات احلرارة بني اليابسة
والبحار ،والغطاء األرضي واستخدامات األراضي ،وحموالت الغالف اجلوي من الهباء ،وغير ذلك من العوامل .وعموم ًا من املسقط أن تصبح
األمطار املوسمية أكثر غزارة في املستقبل ،وأن تؤثر في مناطق شاسعة بالنظر إلى أن نسبة الرطوبة في الغالف اجلوي تزداد مع ارتفاع درجات
احلرارة .غير أن التأثيرات احمللية لتغير املناخ على قوة الرياح املوسمية اإلقليمية وتقلبيتها مسألة معقدة ومحاطة بقدر كبير من عدم اليقني.
وتسقط األمطار املوسمية على جميع القارات املدارية :آسيا وأستراليا واألمريكتني وأفريقيا .وينتج دوران الرياح املوسمية عن الفرق في
درجات احلرارة بني اليابسة والبحار ،وهي الدرجات التي تتباين موسمي ًا مع توزع حرارة الشمس .وتعتمد مدة سقوط األمطار وكميتها على
نسبة الرطوبة في الهواء وعلى تشكيل وقوة دوران الغالف اجلوي .كما يضطلع التوزيع اإلقليمي لألراضي واحمليطات والتضاريس بدور في
ذلك ،فهضبة التبت ،مثالً ،عدلت من جراء تقلبات غطائها الثلجي وحرارة سطحها ،قوة نظم الرياح املوسمية اآلسيوية املعقدة .وحيثما
ترتفع رطوبة الرياح أمام الساحل عن اجلبال ،كما يحدث في جنوب غرب الهند ،تزداد كثافة األمطار املوسمية .وتقل على اجلانب اآلخر
من هذه السلسلة من اجلبال.

ويحتر سطح اليابسة بأسرع مما يحدث بالنسبة لسطح احمليطات مما يزيد من التناقض في درجات احلرارة السطحية في معظم األقاليم .غير أن
الدوران االنقالبي للغالف اجلوي املداري يتباطأ في املتوسط مع احترار املناخ نتيجة لقيود توازن الطاقة في الغالف اجلوي املداري .وتؤدي
هذه التغيرات في دوران الغالف اجلوي إلى تغيرات إقليمية في شدة الرياح املوسمية ،ومنطقتها وتوقيتها .وثمة عدد من التأثيرات األخرى
بشأن الكيفية التي يؤثر بها تغير املناخ في الرياح املوسمية .وتتباين حرارة السطح مع كثافة امتصاص األشعة الشمسية ،التى تتأثر بدورها
)أ( اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ
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السؤال  ،14.1الشكل  | 1شكل تخطيطي يوضح الطرائق الرئيسية التي تؤثر بها األنشطة البشرية على األمطار املوسمية .فعندما يحتر املناخ ،يتزايد انتقال
بخار املاء من احمليطات إلى اليابسة بالنظر إلى أن الهواء األكثر احتراراً يحتوي على قدر أكبر من بخار املاء .ويزيد ذلك أيض ًا من احتماالت سقوط األمطار
الغزيرة .وتؤثر التغيرات املتصلة باالحترار فى الدوران الواسع النطاق في قوة ومدى الدوران الشامل لألمطار املوسمية .كما ميكن أن يؤثر تغير استخدام األراضي
وحمولة الهباء في الغالف اجلوي في كمية األشعة الشمسية التى ميتصها الغالف اجلوي واألرض ،وميكن أن يخفف من الفروق في درجات احلرارة بني اليابسة
والبحار.
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ومنذ أواخر سبعينيات القرن املاضي ،أخذت الرياح املوسمية الصيفية في شرق آسيا في الضعف ،وال تصل إلى الشمال كما كانت تفعل في
األزمنة السابقة وذلك نتيجة للتغيرات في دوران الغالف اجلوي .وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة اجلفاف في شمال الصني إال أنها تسببت
في فيضانات في وادي نهر يانغستي الواقع إلى اجلنوب .وعلى العكس من ذلك ،لم تظهر نظم الرياح املوسمية الهندية  -األسترالية الواقعة
غرب احمليط الهادئ أي اجتاهات تغير متساوقة منذ منتصف القرن العشرين إال أنها تعدلت كثيراً من جراء التذبذب اجلنوبي – النينيو
( .)ENSOكما ارتبطب التغيرات املرصودة في نظام الرياح املوسمية في أمريكا اجلنوبية خالل العقود القليلة املاضية بشدة بتقلبية التذبذب
اجلنوبي – النينيو .واألدلة محدودة عن اجتاهات التغير في نظام الرياح املوسمية في أمريكا الشمالية وإن كان قد رصد اجتاه صوب زيادة
غزارة األمطار في اجلزء الشمالي من منطقة الرياح املوسمية الرئيسية .ولم ترصد أي تغيرات منتظمة طويلة األجل في سلوك الرياح املوسمية
الهندية أو األفريقية.

أسئلة متواترة

بأي تغيرات في استخدام األراضي في عاكسية (ألبيدو) سطح اليابسة .كما أن تغير حمولة الغالف اجلوى من الهباء مثل تلوث الهواء تؤثر
فى كمية األشعة الشمسية التى تصل إلى األرض مما ميكن أن يغير دوران الرياح املوسمية بتغيير احلرارة الشمسية الصيفية لسطح اليابسة.
ومن ناحية أخرى ،فإن امتصاص األشعة الشمسية بواسطة الهباء اجلوي يؤدي إلى احترار الغالف اجلوي مما يغير من توزيع احلرارة فيه.
ويتمثل أقوى تأثير لتغير املناخ على الرياح املوسمية في زيادة رطوبة الغالف اجلوي املرتبطة بزيادة درجة حرارته ،مما يؤدي إلى زيادة في
إجمالي سقوط األمطار املوسمية حتى إذا ضعفت قوة دوران الرياح املوسمية ،أو بقيت دون تغيير.
وتوضح إسقاطات النموذج املناخى إلجمالي سقوط األمطار املوسمية خالل القرن احلادي والعشرين زيادة فى مجموع كميات األمطار
املوسمية وذلك إلى حد كبير بسبب الزيادة في نسبة الرطوبة في الغالف اجلوي .ويتوقع أن تزداد مساحة السطح الكلية املتأثرة بالرياح
املوسمية جنب ًا إلى جنب مع توسع عام في املناطق املدارية صوب القطبني .وتشير إسقاطات النماذج املناخية إلى زيادة تتراوح بني  5في املائة
وما يقرب من  15في املائة في كمية األمطار املوسمية العاملية بحسب السيناريوهات .وفي حني أن مجموع األمطار املوسمية املدارية سيزداد،
سوف تتلقى بعض املناطق كميات أقل من األمطار املوسمية نتيجة لضعف دوران الرياح املدارية .ومن املرجح أن تكون تواريخ بداية الرياح
املوسمية مبكرة أو دون تغير كبير ،ومن املرجح أن يتأخر تراجع تواريخ الرياح املوسمية مما يؤدي إلى إطالة فصل األمطار املوسمية.
أسئلة متواترة

وتظل اجتاهات التغير اإلقليمية للمستقبل في شدة الرياح املوسمية وتوقيتها مسألة غير مؤكدة في الكثير من أنحاء العالم .فالتقلبات من سنة
ألخرى في الرياح املوسمية في كثير من املناطق املدارية تتأثر بالتذبذب اجلنوبي  .ENSOكيف إذا ستتغير هذه الظاهرة  ENSOفي املستقبل
– وكيف سيتغير تأثيرها على الرياح املوسمية في املستقبل – هذه مسائل مازال يحيط بها عدم اليقني .غير أن الزيادة الشاملة املتوقعة في
األمطار املوسمية تشير إلى زيادة مقابلة في مخاطر أحداث األمطار املتطرفة في معظم املناطق.
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السؤال  | 14.2كيف ترتبط إسقاطات املستقبل للمناخ اإلقليمي بإسقاطات املتوسطات العاملية؟
العالقة بني تغير املناخ اإلقليمي وتغير املتوسط العاملي عالقة معقدة .فأنواع املناخ اإلقليمية تتباين تباين ًا كبيراً مع تغير املكان ومن ثم
تستجيب بصور مختلفة للتغيرات في التأثيرات على املستوى العاملي .ولذا فإن تغير املتوسط العاملي عبارة عن ملخص مبسط للكثير من
االستجابات املناخية اإلقليمية املتنوعة.

واحلرارة والرطوبة ،والتغيرات فيهما غير موزعني بالتساوي فيما بني أقاليم العالم وذلك لعدة

أسباب:

•

التأثيرات القسرية اخلارجية تتباين مكاني ًا (مثل اعتماد األشعة الشمسية على خطوط العرض ،وعلى انبعاثات الهباء من املصادر
احمللية ،والتغيرات اإلقليمية في استخدام األراضي وغير ذلك).

•

الظروف السطحية تتغير بتغير املكان ،مثل االختالف بني اليابسة والبحار ،والتضاريس ،ودرجات حرارة سطح البحر ،ونسبة الرطوبة
في التربة.

•

تعيد نظم الطقس والتيارات احمليطية توزيع احلرارة والرطوبة من منطقة ألخرى.
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السؤال  ،14.2الشكل  | 1التغيرات املسقطة في القرن احلادي والعشرين في املتوسط السنوي والظواهر املتطرفة السنوية (على اليابسة) لدرجة حرارة الهواء
وكميات األمطار السطحية( :أ) متوسط درجة احلرارة السطحية لكل درجة مئوية من تغير املتوسط العاملي( ،ب) املئني التسعني للحد األقصى لدرجة احلرارة
اليومية لكل درجة مئوية من املتوسط العاملي للحد األقصى لدرجة احلرارة( ،ج) متوسط كميات األمطار (النسبة لكل درجة مئوية من املتوسط العاملي لتغير
درجة احلرارة) ،و(د) جزء من األيام التي تتجاوز فيها كميات األمطار املئني اخلامس والتسعني .املصدر :اللوحتان (أ) و(ج) التغيرات املسقطة للمتوسطات
بني  2005-1986و 2100-2081من محاكاة املرحلة  5من املشروع  CMI4.5مبوجب السيناريو ( RCP4.5انظر الفصل  ،12الشكل  .)12.41اللوحتان (ب) و(د)
التغيرات املتوقعة في الظواهر املتطرفة على اليابسة فيما بني  1999-1980و( 2100-2081مقتبسة بتصرف من الشكلني  7و ،12أورلووسكي وسينيفيراتن.)2012 ،
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وترتبط نظم الطقس بالظواهر املناخية املهمة إقليمياً ،مثل ،الرياح املوسمية ،ومناطق االلتقاء املدارية ،ومسارات العواصف والطرائق املهمة
للتقلبية املناخية (مثل التذبذب اجلنوبي – النينيو ( ،)ENSOوتذبذب شمال األطلسي ( )NAOوالنمط احللقي اجلنوبي ( )SAMوغير
ذلك) .وعالوة على تعديل االحترار اإلقليمي ،تشير اإلسقاطات أيض ًا إلى أن بعض الظواهر املناخية ستتغير في املستقبل مما قد يؤدي إلى
املزيد من التأثيرات على أنواع املناخ اإلقليمية (انظر اجلدول .)14.3
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وتظهر إسقاطات درجة احلرارة وسقوط األمطار السطحيني تباينات إقليمية شاسعة (السؤال  ،14.2الشكل  .)1ومن املسقط أن حتدث زيادة
في احترار السطح في األقاليم القارية على خطوط العرض املرتفعة ومحيط القطب الشمالي في حني ستكون التغيرات فوق احمليطات األخرى
وخطوط العرض املنخفضة قريبة من املتوسط العاملي (السؤال  ،14.2الشكل  1أ) .وتشير اإلسقاطات ،مثالً ،إلى أن االحترار بالقرب من
منطقة البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية سوف يزيد بنحو  50في املائة من االنخفاض في املتوسط العاملي لالحترار – كذلك تشاهد
التقلبات اإلقليمية الكبيرة في التغيرات املسقطة لدرجات احلرارة األكثر تطرف ًا (السؤال  ،14.2الشكل  1ب) .وتتسم التغيرات املسقطة
لكميات األمطار بتقلبات إقليمية أكثر من التغيرات في درجات احلرارة (السؤال  ،14.2الشكل  1ج و د) نتيجة للتعديالت الناسئة عن
الظواهر املناخية مثل الرياح املوسمية ومناطق االلتقاء املدارية .ومن املسقط أن يزيد متوسط كميات األمطار عند خطوط العرض القريبة من
خط االستواء في حني أن من املسقط أن ينخفض متوسط كمية األمطار في املناطق الواقعة على حدود املناطق دون املدارية املتجهة صوب
القطبني .ومن املسقط أن يزيد متوسط كميات األمطار في مناطق خطوط العرض املرتفعة ،وعلى وجه اخلصوص كميات األمطار األكثر تطرف ًا
من العواصف خارج املناطق املدارية.

أسئلة متواترة

وتبني املناطق القطبية التعقيدات التي تنطوي عليها العمليات املشتركة في تغيير املناخ اإلقليمي .إذ يتوقع أن يزيد احترار القطب الشمالي
بأكثر من املتوسط العاملي .ويرجع معظمه إلى أن انصهار اجلليد والثلوج ينتج تأثيرات تفاعلية إقليمية من خالل إتاحة امتصاص املزيد
من احلرارة من الشمس .ويؤدي ذلك إلى زيادة االحترار مما يحفز املزيد من انصهار اجلليد والثلوج .غير أن االحترار املسقط فوق القارة
القطبية اجلنوبية واحمليطات احمليطة فهو أقل وضوح ًا ويرجع ذلك جزئي ًا نتيجة الجتاه التغير اإليجابي القوي في الطريقة السنوية اجلنوبية .وقد
زادت الرياح الغربية فوق احمليطات اجلنوبية في خطوط العرض املتوسطة خالل العقود األخيرة مدفوعة بالتأثيرات املجتمعة لفقدان األوزون
الستراتوسفيري فوق القطب اجلنوبي والتغيرات في هيكل درجة حرارة الغالف اجلوي ذات الصلة بزيادة تركيزات غازات االحتباس احلراري.
وقد أدركت النماذج املناخية التغير في الطريقة السنوية اجلنوبية ،وأثرت بخفض انتقال حرارة الغالف اجلوي إلى القارة القطبية اجلنوبية ومع
ذلك فإن شبه جزيرة القطب اجلنوبي مازالت حتتر بسرعة بالنظر إلى أنها متتد شما ًال بدرجة ال تتأثر فيها بالكتل الهوائية احلارة حلزام الرياح
الغربية.
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