
8.2ka event

احلدث الذي ح�صل منذ 8200 �سنة

خري، حدث تقلب مناخي �رسيع منذ حوايل 8200  بعد الحرتار ما بعد اجلليدي الأ

الذي  اإىل هذا احلدث كذلك باحلدث  400 �شنة. وي�شار  �شنة، مع فرتة تربيد دامت 

ح�شل منذ 8200 �شنة.

Abrupt Climate Change

تغري املناخ املفاجئ  من املمكن اأن ت�ؤدي الخطية النظام املناخي اإىل تغري املناخ 

حداث املفاجئة«  على نح� مفاجئ  ي�شمى اأحيانًا  »التغري املناخي ال�رسيع« اأو »االأ

زمني  نطاق  اإىل  »مفاجئ«  كلمة  ت�شري  ما  وغالبًا  املناخية«.  ت  »املفاجاآ اأو حتى 

ذلك.  عن  امل�ش�ؤولة  التاأثري  لعملية  التقليدي  الزمني  النطاق  �رسعة  �رسعته  تتخطى 

اإذ  املفاجئة  املناخية  التغريات  جميع  لإحداث  خارجي  ثري  تاأ اإىل  حاجة  ل  ولكنه 

تنط�ي بع�ض التغريات املفاجئة املحتملة املفرت�شة اإعادة تنظيم دراماتيكية للدوران 

الناجم عن التباين احلراري وامللحي، والذوبان ال�رسيع للجليد والذوبان الكبري 

دورة  يف  �رسيعة  تغريات  اإىل  ي�ؤدي  مما  الرتبة  تنف�س  ازدياد  اأو  ال�شقيعية  للرتبة 

عمليات  عن  وتنتج  بالفعل  مت�قعة  غري  تك�ن  فقد  خرى  الأ حداث  الأ اأما  الكرب�ن. 

تاأثري ق�ية و�رسيعة التغري لنظام لخطي.

Active layer

الطبقة النا�صطة  هي الطبقة املعر�شة للذوبان والتجمد ال�شن�يني يف املناطق التي 

تقع ف�ق الرتبة ال�صقيعية )فان اإفردينجن، 1998(.

Adiabatic process

دياباتية(  هي عملية ل يكت�شب اأو يفقد النظام  عملية كظم احلرارة )العملية الأ

خاللها اأي حرارة خارجية. ونقي�شها ي�شمى بعملية تغري الديناميكا احلرارية.

Adjustment time

فرتة التكيف  انظر Lifetime وResponse time اأدناه.

Advection

اأو اله�اء مع كل خ�ا�شهما )مثل درجة احلرارة وامل�اد  التاأّفق  وه� تنقل املياه 

الكا�شفة والك�ا�شف الكيميائية( وب�شبب حركة ال�ش�ائل. اأما الختالف العام بني 

اأفقية ووا�شعة النطاق  التاأفق يعني حركات  اأن  التاأفق واحلمل احلراري فيكمن يف 

يف الغالب للغالف اجلوي اأو املحيط بينما يعني احلمل احلراري يف الغالب حركات 

عم�دية م�شتحثة حمليًا.

Aerosols

الهباء اجلوي  ه� جمم�عة من اجلزيئات ال�شلبة اأو ال�شائلة املحم�لة باجل� يرتاوح 

حجمها عادة بني 0.01 و10 ميكرون، تبقى يف الغالف اجلوي لب�شع �شاعات على 

. وقد ي�ؤثر الهباء اجل�ي  ب�رسية املن�صاأ اإما ذات م�شدر طبيعي واإما  قل. وهي  الأ

�شعاع وامت�شا�شه وغري  على املناخ بطرق عديدة: وذلك مبا�رسة من خالل بعرثة الإ

وعمر  الب�رسية  اخل�شائ�ض  تعديل  خالل  من  اأو  ال�صحب  تكاثف  كـنوى  مبا�رسة 

ثريات الهباء اجلوي غري املبا�رسة(. ال�شحب )انظر تاأ

Afforestation

را�شي التي مل تكن ت�شم غابات  الت�صجري )التحريج(  غر�ض غابات جديدة على الأ

إعادة  وا كت�شجري  ال�شلة  ذات  وامل�شطلحات  غابة  م�شطلح  وملناق�شة  م�شى.  فيما 

الدولية  للهيئة احلك�مية  التقرير اخلا�ض  واإزالتها ميكن مراجعة  الغابات  ت�صجري 

را�شي واحلراجة  را�شي وتغري ا�شتخدام الأ املعنية بتغري املناخ، ح�ل ا�شتخدام الأ

)الهيئة احلك�مية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2000(. وانظر اأي�شًا التقرير املت�شل 

بالتعاريف واخليارات املنهجية املتعلقة ببيانات جرد النبعاثات الناجتة عن تده�ر 

احلك�مية  )الهيئة  ن�شان  الإ بفعل  خرى  الأ النباتي  الغطاء  اأن�اع  واإزالة  الغابات 

الدولية املعنية بتغري املناخ، 2003(.

Air mass

تقريبًا  متجان�شة  بخ�ا�ض  تت�شم  النت�شار  وا�شعة  ه�ائية  كتلة  الهوائية   الكتلة 

ر�ض،  الأ منطقة حمددة من �شطح  اله�اء ف�ق  والتي )1( مت حتديدها عند وج�د 

املنطقة املذك�رة )امل�شدر: اجلمعية  ابتعادها عن  )2( ت�شهد تغريات حمددة خالل 

ر�شاد اجل�ية، 2000(. مريكية لالأ الأ

Albedo

عنه  ويعرب  هدفًا،  اأو  �شطحًا  يعك�ض  الذي  ال�صم�صي  �صعاع  االإ من  اجلزء  البيا�ض  

عادة يف �ش�رة ن�شبة مئ�ية. ولل�شط�ح املغطاة بالثلج بيا�ض مرتفع. ويرتاوح بيا�ض 

ال�شم�ض بني املرتفع واملنخف�ض. وال�شط�ح املغطاة بالنباتات واملحيطات لها بيا�ض 

والثل�ج  ال�شحب  لتباين  نتيجة  اأ�شا�شًا  وذلك  ر�شي  الأ البيا�ض  ويتباين  منخف�ض. 

ر�شي. واجلليد ومنطقة الغطاء النباتي والتغريات يف الغطاء الأ

Albedo feedback

تتعلق  مرجتعة  مناخية  معلومات  وهي  لبيدو   الأ ب�صاأن  املرجتعة  املعلومات 

ر�ض. وتتعلق عادة بالتغريات احلا�شلة يف الغالف  بالتغريات التي ي�شهدها األبيدو الأ

لبيدو الك�كبي  لبيدو فيه اأو�شع بكثري )0.8~( من معدل الأ اجلليدي الذي يعد الأ

)0.3~(. ويف اأي مناخ يتعر�ض لالحرتار من املت�قع اأن يتقل�ض الغالف اجلليدي 

ر�ض الإجمايل مما ي�ؤدي بدوره اإىل زيادة يف امت�شا�ض  فينخف�ض بالتايل معدل األبيدو الأ

ر�ض. �صعاع ال�صم�صي لزيادة ت�شخني الأ االإ

Alkalinity

حما�ض. القلوية  مقيا�ض قدرة اأي حمل�ل على اإبطال مفع�ل الأ

ول املرفق الأ

م�رسد امل�صطلحات

. ب. م. بايدي )هولندا( املحرر: اأ

مالحظات: ي�رسح م�رسد امل�سطلحات التايل بع�ض امل�سطلحات املحددة بالطريقة التي يريد املوؤلفون الرئي�سيون اأن ُتفهم يف �سياق هذا 

التقرير.
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Altimetry

اأو  نهار  الأ اأو  البحريات  اأو  البحر  �شطح  ارتفاع  لقيا�ض  تقنية  الرتفاع   قيا�ض 

اأر�شي  مرجعي  اإطار  �شمن  ر�ض  الأ مركز  مع  باملقارنة  اجلليد  �شطح  اأو  الياب�شة 

حمدد. وب�ش�رة تقليدية اأكرث من ذلك ميكن قيا�ض الرتفاع مقارنة مبج�شم القطع 

ن ب�ا�شطة ذي دقة ت�شل  ر�ض من اجل� الآ الناق�س املرجعي الذي يقارب تفلطح الأ

قيا�ض  من  الن�ع  هذا  ويتميز  الليزر.  اأ�شعة  اأو  الرادار  با�شتخدام  �شنتيمرتات  اإىل 

إطار مرجعي اأر�شي ولي�ض  ر�ض باأنه مقيا�ض يتعلق با الرتفاع باملقارنة مع مركز الأ

تغطية  وي�فر  واجلزر  املد  مقيا�س  يف  كما ه� احلال  ر�ض  الأ باأدمي  يرتبط  مقيا�شًا 

�شبه عاملية.

Annular modes

كرث �شي�عًا يف دوران الغالف اجل�ي التي تتطابق  مناط احللقية  اأمناط التغري الأ الأ

النطاقي على م�شت�ى  الغربية املح�ش�ب معدلها  الرياح  التغريات الطارئة على  مع 

طل�شي  الأ �شمال  نح�  ال�صمايل  احللقي  النمط  وينحاز  ال��شطى.  العر�ض  خط�ط 

احللقي  النمط  وي�شاهد  طل�صي،  االأ �صمال  يف  بـالتذبذب  وثيقًا  ارتباطًا  ويرتبط 

الغربية  الرياح  تقلبية  وتعرف  ر�شية.  الأ الكرة  من  اجلن�بي  الن�شف  يف  اجلنوبي 

الريح(  و  )اأ النطاقي  الدفق  بتذبذب  اأي�شًا  ال��شطى  العر�ض  التي ت�رسب خط�ط 

انظر  امل�ازية  الدوران  م�ؤ�رسات  على  ولالطالع  نطاقي.  م�ؤ�رس  مب�جب  وحتدد 

الإطار 4-3.

Anthropogenic

ن�شان. ن�شطة الب�رسية اأو من �شنع الإ الب�صري املن�صاأ ناجت عن الأ

Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO)

طل�صي  تقلبات تدوم عق�دًا عديدة )65 اإىل  التذبذب املتعدد العقود يف املحيط الأ

طل�شي �شهدت خاللها درجات حرارة �صطح البحر فرتات دافئة  75 �شنة( يف �شمال الأ

بني ح�ايل 1860 وعام 1880 ومن عام 1930 اإىل عام 1960، وفرتات باردة من عام 

1905 اإىل 1925 ومن عام 1970 اإىل 1990 بلغ نطاقها 0.4 درجات مئ�ية.

Atmosphere

الغالف  ويتاألف  ر�شية.  الأ بالكرة  يحيط  الغازات  من  غالف  اجلوي   الغالف 

احلجم(  مزج  معدل  من   %78.1( النيرتوجني  من  مبعظمه  اجلاف  اجل�ي 

�شافة اإىل عدد من الغازات النزرة  ك�شجني )20.9% من معدل مزج احلجم( بالإ والأ

رغ�ن )0.93% من معدل مزج احلجم( والهيلي�م ف�شاًل عن غازات الدفيئة  مثل الأ

احلجم(  مزج  معدل  من   %0.035( الكربون  ك�صيد  اأ ثاين  مثل  إ�صعاعيًا  ا الن�صطة 

متفاوتة  كميات  عن  الناجت  املاء  بخار  على  اجلوي  الغالف  ويحت�ي  وزون.  واالأ

جدًا من غازات الدفيئة تبلغ عم�مًا 1% من معدل مزج احلجم، ف�شاًل عن ال�صحب 

والهباء اجلوي.

Atmospheric boundary layer

املعر�ض  ر�ض  الأ ل�شطح  املتاخمة  الطبقة  وهي  اجلوي   للغالف  املتاخمة  الطبقة 

للتاأثر بالحتكاك بهذه الطبقة املتاخمة ولحتمال التاأثر مبتغريات انتقال احلرارة 

ر�شاد اجل�ية،  مريكية لالأ خرى على ط�ل ذلك ال�شطح )اجلمعية الأ اأو املتغريات الأ

يرتكز  حيث  املتاخمة  الطبقة  من  وطاأ،  الأ اأمتار   10 احل�اىل  وت�شمى   .)2000

الطبقة  و  اأ املتاخمة  ال�صطحية  بالطبقة  لال�شطرابات،  امليكانيكي  الت�ليد  فيها 

ال�صطحية.

Atmospheric lifetime

.Lifetime عمر الغالف اجلوي  انظر العمر

Attribution

.Detection and attribution »العزو  انظر »الك�شف والعزو

Autotrophic respiration

تنف�س الكائنات احلية )نباتات( التي تتغذى باملركبات  التغذية الذاتية بالتنف�ض 

الالع�ش�ية بفعل التمثيل ال�صوئي.

Bayesian method

إجراء التحاليل الإح�شائية لكمية غري  طريقة بايز   تق�شي طريقة بايز )Bayes( با

معروفة اأو غري م�ؤكدة على مرحلتني. اأولهما اإجراء ت�زيع م�شبق لالحتمالت على 

اأ�شا�ض املعارف املت�فرة )اإما بالتما�ض اآراء اخلرباء اأو ا�شتخدام بيانات اأو درا�شات 

وىل، قد ي�ؤثر العن�رس الذاتي على عملية الختيار رغم  مت�فرة(. ويف هذه املرحلة الأ

من  ممكن  قدر  باأكرب  لالحتمالت  ويل  الأ الت�زيع  حتديد  احلالت  معظم  يف  يتم  اأنه 

فتق�شي  الثانية،  املرحلة  اأما  النهائية.  التحليل  نتيجة  على  ذلك  ي�ؤثر  ل  احلياد كي 

بريطاين  ريا�شيات  عامل  و�شعها  نظرية  مب�جب  حديثًا  املت�فرة  املعطيات  إدخال  با

ا�شمه بايز )Bayes( )1702-1761(، و�ُشّميت على ا�شمه، وذلك لتحديث الت�زيع 

ال�شابق واحل�ش�ل على ت�زيع لحق.

Biomass

حيائية  هي كتلة الكائنات احلية الإجمالية يف منطقة معينة اأو حجم معني.  الكتلة الإ

وميكن اأن تدرج مادة النباتات امليتة باعتبارها كتلة اإحيائية ميتة.

Biome

حيائية  هي عن�رس اإقليمي رئي�شي ومميز من الغالف احليوي، ي�شم  الوحدة الإ

نهار والربك  نظمة البيئية )ecosystems( )مثل الغابات والأ عم�مًا عددًا من االأ

جمم�عات  ب�ج�د  الإحيائية  ال�حدات  وتتميز  معينة(.  منطقة  يف  وامل�شتنقعات 

من�ذجية من النباتات واحلي�انات فيها.

Biosphere (terrestrial and marine)

نظمة البيئية  ر�ض ي�شم كل االأ الغالف احليوي )اأر�صي وبحري(  جزء من نظام الأ

والكائنات احلية، �ش�اء كانت يف الغالف اجلوي اأو على الياب�شة )الغالف احليوي 

ر�شي( اأو يف املحيطات )الغالف احليوي البحري(، مبا يف ذلك امل�اد الع�ش�ية  الأ

امليتة امل�شتقة مثل النفايات وامل�اد الع�ش�ية يف الرتبة وحتات املحيطات.

Black carbon (BC)

قيا�ض  اإىل  ا�شتنادًا  اجلوي  الهباء  اأن�اع  من  عمليًا  حمدد  ن�ع  �صود   الأ الكربون 

ويتاألف  احلراري،  ال�شتقرار  و/اأو  الكيميائي  والتفاعل  ال�ش�ء  امت�شا�ض 

لل�ش�ء  واملا�شة  لل�شهر  القابلة  غري  الع�ش�ية  املادة  و/اأو  والفحم  ال�صناج  من 

)�شارل�ش�ن وهينتزنربغ 1995، �ض 401(.

Blocking anticyclone

ع�صار امل�صاد احلاجب  اإع�شار م�شاد يكاد يظل ثابتًا يف مكانه ملدة اأ�شب�ع اأو  الإ

نظمة ال�شغط  اأكرث على ارتفاعات مت��شطة اأو عالية فيحجب التقدم العادي �رسقًا لأ

املرتفع واملنخف�ض.

Bowen ratio

الكرة  �شطح  من  الكامنة  اإىل  املح�ش��شة  احلرارية  التدفقات  ن�شبة  بوين   ن�صبة 

0.1( على  القيم منخف�شة )ح�اىل  الغالف اجلوي. وتك�ن  اإىل  ر�شية وو�ش�ًل  الأ

ي�ش�دها  التي  ال�شحارى واملناطق  2 يف  الرطبة مثل املحيطات وتزيد عن  ال�شط�ح 

اجلفاف.
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Burden

الغالف  يف  امل�ج�دة  قلق،  م�شدر  ت�شكل  التي  الغازية،  امل�اد  كتلة  احلمل  جممل 

اجلوي.

13C

النظريين  ن�شب  وتقا�ض  تقريبًا،   13 الذري  وزنه  يبلغ  الذي  الثابت  الكرب�ن  نظري 

الكربون  دورة  عمليات  اأهمية  لتحديد  الكربون  ك�صيد  اأ ثاين  جزيئات  يف   
13C/12C

ر�شي. واملناخ املختلفة وملعرفة حجم م�صتودع الكرب�ن الأ

14C

نظري الكرب�ن غري الثابت الذي يبلغ وزنه الذري 14 تقريبًا، ويبلغ عمره الن�شفي 

اإىل  تع�د  التي  الت�اريخ  حتديد  عملية  يف  ُي�شتعمل  ما  وغالبًا  �شنة.   5700 ح�اىل 

باحلق�ل  الزمن  عرب  ي�شهدها  التي  التغريات  وتتاأثر  م�شت.  �شنة   40  000 ح�اىل 

�شعة الك�نية )انظر  ر�ض، مما ي�ؤثر على اإنتاجه من الأ املغناطي�شية على ال�شم�ض والأ

النظائر الكونية(.

C3 plants

نباتات C3  النباتات التي تنتج مركبات من ثالثة اأن�اع من الكرب�ن خالل عملية 

رز والقمح  �شجار واملحا�شيل الزراعية مثل الأ التمثيل ال�صوئي، وت�شمل معظم الأ

وف�ل ال�ش�يا والبطاطا واخل�شار.

C4 plants

نباتات C4  النباتات التي تنتج مركبات من اأربعة اأن�اع من الكرب�ن خالل عملية 

التمثيل ال�صوئي، ومعظمها مدارية املن�شاأ، وت�شمل احل�شائ�ض واملحا�شيل الهامة 

من الناحية الزراعية مثل الذرة وق�شب ال�شكر وحّبة الدُّخن وال�رسغ�م.

Carbonaceous aerosol

الع�ش�ية  امل�اد  من  مبعظمه  يتاألف  جوي  هباء  وه�  الكربوين   اجلوي  الهباء 

�ض   ،1995 وهينتزنربغ،  )�شارل�ش�ن  �صود  االأ الكربون  من  خمتلفة  واأ�شكال 

.)401

Carbon cycle

دورة الكربون ي�شتخدم هذا امل�شطلح ل��شف تدفق الكرب�ن )ب�شتى اأ�شكاله مثل 

احليوي  والغالف  واملحيطات  اجلوي  الغالف  خالل  من  الكربون(  ك�صيد  اأ ثاين 

ر�صية. ر�شي والق�رسة االأ الأ

Carbon dioxide (Co2)

الثان�ية  الن�اجت  اأحد  اأي�شًا  وه�  الطبيعة،  يف  يت�اجد  غاز  الكربون   اأك�صيد  ثاين 

حفورية مثل النفط  حفوري من روا�صب الكربون االأ الناجمة عن احرتاق الوقود االأ

را�شي وغري  الأ ا�شتخدام  الإحيائية ونتيجة تغري  الكتلة  والغاز والفحم، واحرتاق 

ي�ؤثر  الذي  املن�صاأ  الب�رسية  الدفيئة  اأهم غازات  ال�شناعية. وه�  العمليات  ذلك من 

اأ�شا�شه �شائر  الذي تقا�ض على  الغاز املرجعي  ر�ض. وه�  �شعاعي لالأ الإ الت�ازن  يف 

غازات الدفيئة ومن ثم فله اإمكانية اإحداث االحرتار العاملي البالغ قدره 1.

Carbon dioxide (Co2) fertilization

ثاين  تركيز  لزيادة  نتيجة  النباتات  من�  تعزيز  الكربون   اأك�صيد  ثاين  تخ�صيب 

ليتها اخلا�شة  اأك�شيد الكرب�ن يف الغالف اجلوي. وتعد بع�ض اأن�اع النباتات، تبعًا لآ

بالتمثيل ال�ش�ئي، اأكرث ح�شا�شية للتغريات الطارئة على تركيز ثاين اأك�شيد الكرب�ن 

C3 تظهر ا�شتجابة لثاين  نباتات  إن  الغالف اجلوي. وعلى وجه اخل�ش��ض فا يف 

.C4 اأك�شيد الكرب�ن اأكرب عم�مًا من نباتات

CFC

Halocarbons انظر الهال�كرب�نات

Chaos

املعادلت  به  تتحكم  املناخي،  النظام  غرار  على  دينامي  نظام  الكلي   الختالل 

خمتل  اأو  �ش�ي  غري  �شل�كًا  يظهر  وقد  الالخطية(.  )انظر  الالخطية  التحديدية 

ال�قت  للنظام ت�شفر مع مرور  ولية  الأ الطفيفة جدًا يف احلالة  التغيريات  اأن  مبعنى 

ؤ بها اأثناء تط�رها الزمني. وقد يحد هذا  عن تغريات كبرية ول يبدو اأنه ميكن التنب�

ال�شل�ك املختل من القدرة على التنبوؤ بالنظم الدينامية الالخطية.

Charcoal

من  قدرًا  عادة  حيائية، وحتتجز  االإ الكتلة  تفحم  عن  ناجتة  مادة  النباتي   الفحم 

ن�شجة النباتية عم�مًا؛ وتتاألف يف معظمها  البنية البالغة ال�شغر التي تتميز بها الأ

من الناحية الكيميائية من الكرب�ن مع تركيبة غرافيتية م�ش��شة، ومقادير اأ�شغر 

وك�شجني والهيدروجني )�شارل�ش�ن وهينتزنربغ، 1995، �ض 402(. انظر  من الأ

�صود؛ ال�صناج. الكربون االأ

Chronology

حداث وفقًا لت�اريخ اأو اأوقات حدوثها. الكرونولوجيا  ترتيب الأ

Clathrate (methane)

هيدرات الغاز )امليثان(  مزيج م�حل ن�شف متجمد جزئيًا من غاز امليثان واجلليد، 

يت�اجد عادة يف الرت�شبات.

Climate

املناخ  يعّرف املناخ عادة، مبعناه ال�شيق، باأنه مت��شط الطق�ض، اأو بدقة اأكرب، باأنه، 

ال�شلة خالل  الكميات ذات  اإنه مت��شط وتقلبية  الإح�شائي�ن من حيث  كما ي�شفه 

فرتة زمنية ترتاوح بني اأ�شهر اإىل اآلف اأو ماليني ال�شنني. والفرتة التقليدية لتحديد 

ر�شاد  مت��شط هذه التقلبات هي 30 عامًا، على النح� الذي حددته املنظمة العاملية لالأ

حيان، من املتغريات ال�شطحية مثل  اجل�ية )WMO(. وهذه الكميات هي، يف اأغلب الأ

و�شع للعبارة ه� حالة من  درجات احلرارة، والتهطال، والرياح. واملناخ، باملعنى الأ

حالت نظام املناخ مبا يف ذلك و�شفه من الناحية الإح�شائية. ويتطرق هذا التقرير 

اإىل ذكر املت��شطات املحددة يف فرتات زمنية خمتلفة، كفرتة 20 عامًا مثاًل، وهي يتم 

ا�شتخدامها اأي�شًا.

Climate change

تغري املناخ  يدل م�شطلح تغري املناخ على حدوث تغري يف حالة املناخ ميكن تعريفه 

)با�شتخدام اختبارات اإح�شائية مثاًل( باأنه مت��شط خ�شائ�شه و/اأو تقلبها، ويدوم 

ذلك لفرتة ممتدة تبلغ عم�مًا عق�دًا اأو فرتات اأط�ل من ذلك. وقد يع�د تغري املناخ 

اإىل عمليات داخلية طبيعية اأو تاأثريات خارجية، اأو تغيريات م�شتمرة ب�رسية املن�صاأ 

مم املتحدة  را�شي. ويالحظ باأن اتفاقية الأ يف تركيب الغالف اجلوي وا�شتخدام الأ

وىل منها باأنه »التغري يف  الإطارية ب�شاأن تغري املناخ )UNFCCC( تعّرفه يف املادة الأ

املناخ« الذي يعزى ب�ش�رة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة اإىل الن�شاط الب�رسي الذي يغري 

من تك�ين الغالف اجلوي للعامل والذي يك�ن اإ�شافة اإىل التقلبية يف املناخ الطبيعي 

إن التفاقية الإطارية ميزت بني  املالحظة خالل فرتات زمنية متماثلة». وعلى ذلك فا

ن�شطة الب�رسية التي تغري من تك�ين الغالف اجلوي  تغري املناخ الذي يعزى اإىل الأ

 Climate variability; و»تقلبية املناخ« التي تعزى اإىل اأ�شباب طبيعية. انظر اأي�شًا

.Detection and Attribution
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Climate change commitment

نتيجة الق�ش�ر احلراري للمحيطات والعمليات البطيئة التي  التزام تغري املناخ  

�شي�شتمر  ر�ض،  الأ واأ�شطح  اجلليدي  والغالف  احليوي  الغالف  من  كل  ي�شهدها 

الغالف اجلوي عند القيم  املناخ يف التغري حتى واإن مت احلفاظ على ثبات تركيبة 

ال�شائدة الي�م. اإن التغريات التي ح�شلت فيما م�شى يف تركيبة الغالف اجل�ي ت�ؤدي 

�شعاعي واإىل اأن تتكيف  تغري مناخي ملتزم، ي�شتمر طاملا ا�شتمر الالت�ازن الإ اإىل 

خرى يف  كافة مك�نات النظام املناخي مع احلالة اجلديدة. واإذا ظلت التغريات الأ

إنها تدعى »درجة احلرارة  درجات احلرارة بعد اإبقاء تك�ين الغالف اجلوي ثابتًا فا

الثابتة للمكونات« اأو بكل ب�شاطة »االحرتار امُللتزم« اأو »التزام االحرتار«. وي�شم 

حداث  اأ ويف  الهيدرول�جية  الدورة  يف  اأخرى  م�شتقبلية  تغريات  املناخ  تغري  التزام 

جوية ومناخية متطرفة، وتغري م�صتوى �صطح البحر.

Climate feedback

املناخي  النظام  يف  العمليات  التفاعل بني  اآلية  تدعى  املناخ   التفاعلي يف  التاأثري 

اإحداث تغريات يف  اإىل  اأولية  اأية عملية  التاأثري املناخي التفاعلي عندما ت�ؤدي نتيجة 

يجابي من  ولية. ويزيد التاأثري التفاعلي الإ عملية ثانية ت�ؤثر بدورها على العملية الأ

�شلية، بينما يقللها التاأثري التفاعلي ال�شلبي. تعزيز العملية الأ

Climate feedback Parameter

�شعاعية للنظام  بارامرت التاأثري التفاعلي للمناخ  طريقة لتحديد كمية ال�شتجابة الإ

�شعاعي  املناخي على تغري درجات احلرارة ال�شطحية العاملية الناجتة عن التاأثري الإ

الفعلية.  املناخ  ح�شا�شية  عك�ض  ب��شفه  ذلك  ويتفاوت   .)W m–2 °C–1
)ال�حدات: 

 p = (ΔQ – ΔF) / باأنه:  ر�شميًا   )p( التفاعلي املناخي  التاأثري  بارامرت  ويعرف 

العاملي  املت��شط  �شعاعي، وT هي  الإ للتاأثري  العاملي  املت��شط  Q هي  اإن  ΔT، حيث 

لدرجة حرارة �شطح اله�اء، وF هي التدفق احلراري يف املحيط وD هي متثل التغيري 

املرتبط مبناخ غري م�شطرب.

Climate model (spectrum or hierarchy)

للنظام  عددي  عر�ض  عن  عبارة  الهرمي(   الهيكل  اأو  )الطيف  املناخي  النموذج 

لعنا�رسه  والبي�ل�جية  والكيميائية  الفيزيائية  اخل�شائ�ض  على  القائم  املناخي 

ثري التفاعلي وميثل كل خ�شائ�شه املعروفة اأو بع�شها.  وتفاعالتها وعمليات التاأ

وميكن اأن ميثل النظام املناخي بنماذج تختلف درجات تعقيدها على اأنه ميكن حتديد 

ي عن�رس من عنا�رسه اأو ملجم�عة من تلك العنا�رس واإن  هيكل هرمي من النماذج لأ

العمليات  متثيل  ومدى  املكانية  بعاد  الأ عدد  مثل  اجل�انب  بع�ض  يف  تختلف  كانت 

الفيزيائية اأو الكيميائية اأو البي�ل�جية ب��ش�ح اأو امل�شت�ى الذي يتم فيه اإ�رساك 

عمليات حتديد البارامرتات التجريبية. وت�فر النماذج املتقارنة للدوران العام بني 

كرث  الأ الطيف  نهاية  يقارب  متثياًل  البحري  واجلليد  واملحيطات  اجلوي  الغالف 

كرث تعقيدًا با�شتخدام الكيمياء  �شم�ًل للنظام املناخي. وهناك تط�ر نح� النماذج الأ

باعتبارها  املناخية،  النماذج  وتطبق   .)8 الف�شل  )انظر  التفاعليتني  والبي�ل�جيا 

غرا�ض  اأداة من اأدوات البح�ث، لدرا�شة وحماكاة املناخ ولكنها ت�شتخدم اأي�شًا يف الأ

ات املناخية ال�شهرية والف�شلية وتلك اخلا�شة بفرتات ما  العملية مبا يف ذلك التنبوؤ

بني ال�شن�ات.

Climate prediction

ؤ باملناخ اأو التكهن بـاملناخ حتدثان نتيجة ملحاولة و�شع اأكرث  التنبوؤ باملناخ  التنب�

اإنه قد يك�ن  اأو تقدير التط�ر الفعلي للمناخ يف امل�شتقبل، حيث  و�شاف احتماًل  الأ

ولية. وعادة  تط�ر النظام املناخي يف امل�شتقبل �شديد احل�شا�شية اإزاء الظروف الأ

الف�شلي  الزمني  النطاق  التنب�ؤات ذات �شبغة احتمالية فح�شب على  ما تك�ن هذه 

 Climate اأي�شًا  انظر  مثاًل.  اأجاًل،  ط�ل  الأ النطاق  اأو  ال�شن�ات  بني  ما  نطاق  اأو 

.Predictabilityو  Climate scenarioو projection

Climate projection

إ�صقاط ل�شتجابة النظام املناخي ل�صيناريوهات االنبعاثات  اإ�صقاطات املناخ  ا

ثري  هباء اجلوية اأو �شيناري�هات التاأ اأو الرتكيزات اخلا�صة بغازات الدفيئة واالأ

النماذج  ب�ا�شطة  حماكاة  عمليات  اإىل  حيان  الأ غالب  يف  ي�شتند  وه�  �صعاعي،  االإ

ن اإ�شقاطات 
املناخية. وتتميز اإ�شقاطات املناخ عن تنب�ؤات املناخ بهدف الت�كيد على اأ

امل�شتخدم  �شعاعي  الإ التاأثري  الرتكيز/  النبعاثات/  �شيناري�  على  تعتمد  املناخ 

الجتماعية  القت�شادية  بالتط�ات  مثاًل،  املتعلقة،  الفرتا�شات  على  يعتمد  والذي 

اأو ل تتحقق ومن ثم فهي حمف�فة بقدر  والتكن�ل�جية امل�شتقبلية التي قد تتحقق 

كبري من عدم اليقني.

Climate response

.Climate sensitivity ال�صتجابة املناخية  انظر ح�شا�شية املناخ

Climate scenario

�شي�ش�د  الذي  للـمناخ  حيان،  الأ اأغلب  يف  ومب�شط،  معق�ل  متثيل  املناخ   �صناريو 

يف امل�شتقبل ا�شتنادًا اإىل جمم�عة مت�شقة داخليًا من العالقات املناخية التي و�شعت 

لال�شتخدام ال�رسيح يف حتري الع�اقب املحتملة لـتغري املناخ الب�رسي املن�صاأ والتي 

إ�صقاطات املناخ  حيان يف �ش�رة مدخالت لنماذج التاأثري. وا ت�شتخدم يف كثري من الأ

خرية حتتاج  ت�شتخدم يف الغالب كمادة خام ل��شع �شيناري�هات املناخ، اإل اأن هذه الأ

عادة اإىل معل�مات اإ�شافية مثل املعل�مات عن املناخ احلايل املر�ش�د. و�شيناري� تغري 

املناخ ه� الفارق بني �شيناري� املناخ وال�شيناري� احلايل.

Climate sensitivity

املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية  للهيئة احلك�مية  التقييم  تقارير  يف  املناخ   ح�صا�صية 

ت�شري »ح�صا�صية املناخ املحدثة للتوازن« اإىل التغري املحدث للت�ازن يف املتو�صط 

ك�صيد  اأ ثاين  تركيزات  ت�شاعف  بعد  ال�صطحية،  احلرارة  لدرجة  العاملي  ال�صنوي 

الكربون املكافئ يف الغالف اجل�ي. ونظرًا اإىل �شع�بة التقديرات، غالبًا ما تقدر 

العام  منوذج مناخي بت�شغيل من�ذج الدوران  للت�ازن يف  املناخ املحدثة  ح�شا�شية 

يف الغالف اجل�ي لدورة ج�ية عامة بالتزامن مع من�ذج حميطي خمتلط الطبقات، 

ن ح�شا�شية املناخ املحدثة للت�ازن حتددها ب�شكل وا�شع عمليات الغالف اجل�ي.  لأ

وميكن اإحداث الت�ازن بنماذج فعالة ب�ج�د حميط ديناميكي.

يتفادى متطلبات  ذا �شلة  مقيا�شًا  الفعالة  املناخية  وتعترب احل�شا�شية   

الالمت�ازنة  بالظروف  املرتبطة  النماذج  خمرجات  من  انطالقًا  وتقا�ض  الت�ازن. 

وقد  زمنية حمددة  للمناخ خالل فرتة  املرتدة  التغذيات  لق�ة  قيا�ض  النا�شئة. وهي 

تتباين بتباين ما�شي التاأثري وحالة املناخ. اأما بارامرت ح�شا�شية املناخ )ال�حدات: 

C (W m–2)–1 °( فتدل على التغري يف الت�ازن على م�شت�ى املت��شط ال�شن�ي لدرجة 

�صعاعي. ثري االإ احلرارة ال�صطحية العاملية نتيجة تغري يف اإحدى وحدات التاأ

ال�شطحية  احلرارة  يف  تغري  فهي  العابرة  املناخية  اال�صتجابة  اأما   

العاملية يتم تقديره على مدى فرتة 20 �شنة تقريبًا، وهي تتمركز عند ت�شاعف ثاين 

 %1 اإىل ن�شبة  70 يف مركب ي�شل  ال�شنة  اأي يف  الغالف اجلوي  اأك�شيد الكرب�ن يف 

 مما يزيد من التجارب املعتمدة على من�ذج مناخي مقرتن واملرتبطة بزيادات 
1-

�شنة 

و�رسعتها  ال�شطحية  احلرارة  ا�شتجابة  لق�ة  مقيا�ض  وهي  الكرب�ن.  اأك�شيد  ثاين 

جتاه تاأثري غازات الدفيئة.

Climate shift or climate regime shift

القيم  يف  مفاجئ  ارتفاع  اأو  مفاجئ  حت�ل  املناخ   نظام  حتول  اأو  املناخ  حتول 

على  امل�شطلح  هذا  ا�شتخدام  ويتم  النظام.  يف  تغري  بحدوث  تنبئ  التي  ال��شطية 

تغري  ي�ازي  اأنه  ويبدو   1977/1976 يف  املناخ  بتح�ل  يتعلق  فيما  نطاق  اأو�شع 

�شل�ك ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي.
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Climate system

النظام املناخي  النظام املناخي ه� النظام ال�شديد التعقيد الذي يتاألف من خم�شة 

و�شطح  اجلليدي  والغالف  والهيدرو�صفري  اجلوي  الغالف  هي:  رئي�شية  عنا�رس 

عرب  املناخي  النظام  ويتط�ر  بينها.  القائمة  والتفاعالت  احليوي  والغالف  ر�ض  الأ

مثل  خارجية  ثريات  لتاأ ونتيجة  به  اخلا�شة  الداخلية  ديناميته  تاأثري  حتت  الزمن 

تغيري  مثل  ب�رسيًا  امل�صتحثة  ثريات  والتاأ ال�شم�شية  والتباينات  الرباكني  ث�رات 

را�شي. تركيبة الغالف اجلوي وا�شتخدام الأ

Climate variability

اإىل  وما  املناخ  حالة  مت��شط  يف  التباينات  اإىل  املناخ  تقلبية  ت�شري  املناخ   تقلبية 

ذلك من الإح�شاءات املناخية )مثل النحرافات املعيارية وحدوث الظ�اهر اجل�ية 

املتطرفة اإلخ( على جميع النطاقات الزمنية واملكانية التي تتجاوز نطاق الظ�اهر 

النظام  اإطار  يف  طبيعية  داخلية  عمليات  اإىل  التقلبية  تعزى  وقد  فرادية.  الإ اجل�ية 

�صعاعي اخلارجي الب�رسي  ثري االإ املناخي )التقلبية الداخلية( اأو التباينات يف التاأ

.Climate change املن�صاأ )التقلبية اخلارجية(. انظر اأي�شًا

Cloud condensation nuclei (CCN)

املاء  لتكثف  اأوليًا  م�قعًا  ت�شكل  اله�اء  يف  حمم�لة  جزيئات  ال�صحب  تكثف  نوى 

الهباء اجلوي  اأي�شًا  ال�شائل الذي قد ي�ؤدي اإىل ت�شكل قطريات من ال�شحب. انظر 

.Aerosols

Cloud feedback

التاأثريات التفاعلية لل�صحب  تاأثريات مناخية تفاعلية تنط�ي على حدوث تغريات 

يف اأحد خ�شائ�ض ال�شحب ا�شتجابة لتغريات اأخرى يف الغالف اجلوي. لذا يتطلب 

فهم التاأثريات التفاعلية لل�شحب وحتديد حجمها و�شمتها وفهم كيفية تاأثري اأي تغري 

�شعاعية،  الإ وخ�شائ�شها  وارتفاعها  واأجزائها  ال�شحب  اأن�اع  طائفة  على  مناخي 

التاأثريات  ومازالت  �شعاعية.  الإ ر�ض  الأ ميزانية  على  التغريات  هذه  اآثار  وتقدير 

ن اأكرب م�شدر لعدم اليقني جلهة تقديرات ح�شا�شية املناخ.  املتبادلة لل�شحب حتى الآ

�شعاعي. �شعاعي، والتاأثري الإ انظر اأي�شًا تاأثري ال�شحب الإ

Cloud radiative forcing

�شعاعية التي ت�شمل  ر�ض الإ �صعاعي  ه� الختالف بني ميزانية الأ تاأثري ال�صحب الإ

.)W m–2
�شعاعية لل�شماء ال�شافية )وحدات:  ر�ض الإ ال�شماء كلها وميزانية الأ

C02-equivalent

 Equivalent املكافئ  الكربون  ك�صيد  اأ ثاين  انظر  املكافئ   الكربون  اأك�صيد  ثاين 

.carbon dioxide

Confidence

با�شتعمال  التقرير،  هذا  يف  املعرو�شة  النتائج  �شحة  جلهة  الثقة  م�شت�ى  الثقة  

رجحية؛ عدم اليقني  امل�شطلحات املعيارية املحددة يف الإطار 1-1. انظر اأي�شًا االأ

.Likelihood; Uncertainty

Convection

عن  بدورها  النا�شئة  التع�مي  ق�ى  عن  ناجتة  عم�دية  حركة  احلراري   احلمل 

اأو  عدم ال�شتقرار ال�شك�ين الذي غالبًا ما يك�ن �شببه التربيد القريب من ال�شطح 

الزيادات يف املل�حة فيما يتعلق باملحيطات والحرتار القريب من ال�شطح فيما يتعلق 

فقي يف م�قع احلمل احلراري ما يقارب النطاق  بـالغالف اجلوي. ويبلغ النطاق الأ

العم�دي خالفًا للتباين الكبري بني هذين النطاقني يف حركة الدوران العام. وغالبًا ما 

يك�ن نقل �شايف الكتلة العم�دية اأ�شغر بكثري من التبادل �شع�دًا ونزوًل.

Cosmogenic isotopes

�شعة الك�نية العالية الطاقة  النظائر الكونية  نظائر نادرة تت�شكل نتيجة تفاعل بني الأ

املغناطي�شي  ال�شم�شي  للن�شاط  كم�ؤ�رس  ت�شتعمل  ما  وغالبًا  امل�قع.  يف  ذرة  ون�اة 

الغالف اجلوي  اأو كك�ا�شف لالنتقال يف  الك�نية(  �شعة  الأ اأن يحجب  )الذي ميكن 

كما ت�شمى ن�يدات ك�نية.

Cryosphere

الثلج  من  بالكامل  يتاألف  املناخي  النظام  مك�نات  من  مك�ن  اجلليدي   الغالف 

ر�ض  الأ �شطح  على  ال�صقيعية(  الرتبة  ذلك  يف  )مبا  املتجمدة  ر�س  واالأ واجلليد 

نهار اجلليدية والغطاء اجلليدي. واملحيطات وحتتها. انظر اأي�شًا الكتل واالأ

Dansgaard-Oeschger events

تدريجي.  تربيد  يتبعها  مفاجئ  احرتار  اأحداث  اأو�صغري    - دان�صغارد  اأحداث 

ويظهر الحرتار املفاجئ والتربيد التدريجي ب�شكل اأ�شا�شي يف قلب الكتل اجلليدية 

لها، وقد �ش�هد  املجاور  طل�شي  الأ القدمي من �شمال  �صجالت املناخ  بغرينلند ويف 

كذلك يف مناطق اأخرى احرتار اأعم يتبعه تربيد تدريجي، على فرتات فا�شلة ترتاوح 

بني 1.5 و7 اآلف �شنة خالل الفرتات اجلليدية.

Deforestation

من  املزيد  على  اأرا�ض غري حرجية. ولالطالع  اإىل  الغابات  حت�يل  الغابات   اإزالة 

التحريج  مثل  م�شطلحات  من  به  يت�شل  وما  الغابة  مب�شطلح  املت�شلة  البح�ث 

إزالة الغابات، ميكن الع�دة اإىل التقرير اخلا�ض للهيئة احلك�مية  إعادة التحريج وا وا

را�شي واحلراجة )الهيئة  الدولية املعنية بتغري املناخ IPCC ح�ل تغري ا�شتخدام الأ

احلك�مية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2000(. انظر اأي�شًا التقرير عن »التحديدات 

الغابات  تده�ر  عن  الناجتة  النبعاثات  جرد  بق�ائم  املتعلقة  املنهجية  واخليارات 

احلك�مية  )الهيئة  مبا�رسة«  ن�شان  الإ بفعل  خرى  الأ النباتي  الغطاء  اأن�اع  واإزالة 

الدولية املعنية بتغري املناخ، 2003(.

Desertification

را�شي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة �شبه  الت�صحر  تردي الأ

الب�رسية.  ن�شطة  والأ املناخية  التغريات  بينها  من  خمتلفة،  لع�امل  نتيجة  الرطبة 

على  را�شي  الأ تردي   )UNCCD( الت�شحر ملكافحة  املتحدة  مم  الأ اتفاقية  وتعّرف 

نتاجية البي�ل�جية اأو القت�شادية والتعقد البي�ل�جي اأو  اأنه انخفا�ض اأو فقدان الإ

القاحلة واملناطق  القاحلة و�شبه  املناطق  البعلية يف  را�شي املحا�شيل  القت�شادي لأ

اأو  املا�شية  مراتع  اأو  املروية  املحا�شيل  واأرا�شي  والطبيعة  اجلافة  الرطبة  �شبه 

ا�صتخدام  ونظم  العمليات  من  جمم�عة  اأو  عملية  بفعل  والغابات  حراج  االأ را�صي  اأ

ن�شطة الب�رسية واأمناط ال�شكنى  را�صي مبا فيها العمليات والنظم الناجمة عن الأ االأ

اخل�شائ�ض  تردي   )2( املياه؛  و/اأو  الرياح  ب�شبب  الرتبة  حتات   )1( قبيل  من 

الط�يل  الفقدان  و)3(  للرتبة  القت�شادية  اأو  والإحيائية  والكيميائية  الفيزيائية 

جل للغطاء النباتي الطبيعي. الأ

Detection and attribution

�صباب  يتغري املناخ با�شتمرار على جميع النطاقات الزمنية.  الك�صف وحتديد الأ

الن�احي  بع�ض  من  تغري  قد  املناخ  اأن  تبني  عملية  ه�  املناخ  تغري  عن  والك�شف 

الإح�شائية املحددة بدون اإبداء اأي �شبب لهذا التغري. وحتديد اأ�شباب تغري املناخ ه� 

عملية تبيان اأرجح اأ�شباب التغري املكت�شف، مع قدر حمدد ما من الثقة.

Diatoms

الدياتومات  طحالب بحجم حبة الطمي اأحادية اخللية تعي�ض على �شطح البحريات 

ما  وغالبًا  ال�شم�ض(.  عني  )حجر  وبال  الأ من  ق�قعة  وت�شكل  واملحيطات  نهار  والأ
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يرتبط ت�زيع هذا الن�ع من الطحالب يف قلب املحيطات بدرجات حرارة �صطح البحر 

.sea surface temperatures يف وقت �شابق انظر

Diurnal temperature range

ودرجة  الق�ش�ى  احلرارة  درجة  بني  الفرق  اليومية   احلرارة  درجات  نطاق 

احلرارة الدنيا خالل فرتة 24 �شاعة.

Dobson unit (DU)

ف�ق  ال�شاق�يل  العم�د  يف  وزون  الأ كمية  جمم�ع  لقيا�ض  وحدة  دوب�صون   وحدة 

وزون الكلي(. وعدد وحدات دوب�ش�ن ه� الكثافة ب�حدات  ر�ض )عم�د الأ �شطح الأ

كثافة  طبقة  ي�شبح  بحيث  �شغطه  مت  اإذا  وزون  الأ عم�د  يحتلها  التي  م 
5-

10 تبلغ 

وتعادل   .0°C حرارة  درجة  وعلى  هكت�با�شكال   1.013 يبلغ  �شغط  عند  مت�شقة، 

وحدة دوب�ش�ن ال�احدة عم�د اأوزون يحت�ي على x 2.69 1.020 جزيئ يف املرت 

ر�شي  الأ اجل�ي  الغالف  يف  وزون  الأ لعم�د  املعتادة  القيمة  وتبلغ  ال�احد.  املربع 

300 وحدة دوب�ش�ن واإن كانت تتغري هذه القيمة تغريًا �شديدًا.

Downscaling

قليمي  تقلي�ض النطاقات  طريقة ا�شتقاق املعل�مات املرتبطة بالنطاق املحلي اإىل الإ

هنا  التمييز  نطاقًا. وميكن  اأو�شع  بيانات  اأو  كلم( من حتليل مناذج   100 اإىل   10(

ح�صائي.  بني طريقتني: تقلي�س النطاقات الديناميكي والتقلي�س التجريبي/ االإ

قليمية، والنماذج  اأما الطريقة الديناميكية فت�شتعمل خمرجات النماذج املناخية الإ

العاملية ذات ال�شتبانة املكانية املتغرية اأو مناذج عاملية عالية ال�شتبانة. اأما الطرق 

اجلوي  الغالف  متغريات  تربط  اإح�شائية  عالقات  فتقيم  الإح�شائية  التجريبية/ 

ح�ال،  الأ مطلق  ويف  قليمية.  الإ املحلية/  املناخية  املتغريات  مع  النطاق  ال�ا�شعة 

ترتبط ن�عية املنتج املقل�ض النطاق بن�عية النم�ذج الدافع.

Drought

اجلفاف  ظاهرة حتدث ب�شكل عام، عند »اإنعدام التهطال لفرتة مط�لة من الزمن«، 

اأو »مرحلة  اأو ملجم�عة ما«،  وه� »نق�ض ي�شفر عن نق�ض يف املاء الالزم لن�شاط ما 

طق�ض جاف على نح� غري طبيعي طال مبا فيه الكفاية نتيجة ت�قف التهطال لي�شفر 

عن اختالل خطري يف الت�ازن املائي« )Heim، 2002(. وقد مت تعريف اجلفاف بعدد 

الرتبة  العليا من  الطبقة  يف  الرط�بة  بنق�ض  يتعلق  الزراعي  فاجلفاف  الطرق.  من 

اجلفاف  اأما  ي�ؤثر على املحا�شيل،  البالغة مرتًا واحدًا تقريبًا )طبقة اجلذور( مما 

الناجم عن عوامل جوية فيعني عم�مًا نق�شًا مط�ًل يف التهطال، ويرتبط اجلفاف 

الهيدرول�جي بتدفق املجاري املائية وم�شت�يات البحريات واملياه اجل�فية على نح� 

مد واملنت�رس، فيدوم فرتة  اأقل من املعتاد. اأما اجلفاف الوا�صع النطاق والط�يل الأ

اأط�ل بكثري من املعتاد، تبلغ على وجه العم�م ع�رسة اأع�ام اأو اأكرث، انظر الإطار 

.1-3

Dynamical system

الزمن  مع  بتط�رها  تتحكم  العمليات  من  جمم�عة  اأو  عملية  الديناميكي   النظام 

جمم�عة من الق�انني الفيزيائية اجلربية. ويعترب النظام املناخي نظامًا ديناميكيًا. 

. إمكانية التنبوؤ انظر تغري املناخ املفاجئ، واالختالل الكلي، والالخطية، وا

Ecosystem

بيئتها  ومع  بينها  ما  يف  املتفاعلة  احلية  الكائنات  من  نظام  يكولوجي   الإ النظام 

الفيزيائية. وتك�ن حدود ما ميكن اأن ي�شمى نظامًا اإيك�ل�جيًا اعتباطية اإىل حد ما 

رهنًا مبجال تركيز الهتمام اأو الدرا�شات. وبالتايل قد يرتاوح اأي نظام اإيك�ل�جي 

ر�ض بكامله يف نهاية املطاف. بني نطاقات مكانية بالغة ال�شغر وحتى ك�كب الأ

Efficacy

�صعاعي الب�رسي املن�صاأ اأو املتاأتي  ثري االإ الفعالية  طريقة لقيا�ض مدى فعالية التاأ

ثري  عن اآلية طبيعية يف تغيري ت�ازن درجات احلرارة ال�صطحية العاملية مقارنة بتاأ

اأك�شيد  ثاين  زيادة  فعالية  وتبلغ  الكربون.  ك�صيد  اأ ثاين  عن  ناجت  م�از  إ�صعاعي  ا

الكرب�ن مب�جب التعريف 1.0.

Ekman pumping

الغالف  الإجهاد الحتكاكي على م�شت�ى ال�شطح، بني �شائلني )  كماين   ال�صخ الإ

ي�لد  الذي  ر�ض(  الأ )�شطح  متاخم  �شلب  و�شطح  �شائل  بني  اأو  واملحيط(  اجلوي 

ح�ش�ل  الكتل  على  احلفاظ  ي�شت�جب  وتقاربها  الكتل  انتقال  وعند  دوران.  حركة 

تدفق عم�دي بعيدًا عن ال�شطح. وهذا ما ي�شمى ب�شخ اإكمان. اأما املفع�ل املعاك�ض، 

الغالف  املفع�ل مهمًا يف كل من  الإكماين. ويعترب  بامل�ض  التباعد، في�شمى  يف حالة 

اجلوي واملحيط.

Ekman transport

جممل النتقال الناجت عن ت�ازن بني ق�ة ك�ري�لي�ض والإجهاد  كماين   النتقال الإ

كماين  االإ ال�صخ  اأي�شًا  انظر  املحيط.  �شطح  ف�ق  الريح  ن�شاط  نتيجة  الحتكاكي 

.Ekman pumping

El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي  ا�شتعمل م�شطلح النينيو اأ�شاًل ل��شف تيار 

ي�ؤدي  مما  وبريو،  اإك�ادور  �شاحل  ط�ل  على  دوريًا  تتدفق  التي  الدافئة  املياه  من 

�شماك حمليًا. ومن ثم اأخذ ُيعرف باحرتار  اإىل حدوث ا�شطراب يف �شناعة �شيد الأ

منطقة املحيط الهادئ املدارية على نطاق احل��ض كله �رسقي هذا اخلط املمتد من 

منط  بتقلب  املحيطي  احلدث  هذا  ويرتبط  اجلن�بي.  القطب  اإىل  ال�شمايل  القطب 

با�شم  ُيعرف  العاملي وه� ما  النطاق  املداري على  املداري و�شبه  ال�شطحي  ال�شغط 

التذبذب اجلن�بي. ويقرتن ذلك بظاهرة الغالف اجلوي – املحيطات، حيث ترتاوح 

نطاقاتها الزمنية ال�شائعة بني �شنتني و7 �شن�ات تقريبًا، وُتعرف جماعيًا بظاهرة 

ال�شغط  تقا�ض ب�ا�شطة الختالف يف �شذوذ  ما  التذبذب اجلن�بي. وغالبًا  النين�/ 

ال��شطى  املنطقة  يف  البحر  �شطح  ودرجات حرارة  وتاهيتي  داروين  بني  ال�شطحي 

وال�رسقية من املحيط الهادئ ال�شت�ائي. واأثناء ظاهرة النين� – التذبذب اجلن�بي 

املحيطية  التيارات  �شع�د  حدة  من  يخف�ض  مما  ال�شائدة  التجارية  الرياح  ت�شعف 

العميقة وتبدلها حيث ي�ؤدي ذلك اإىل ارتفاع درجات حرارة �صطح البحر ويزيد بدوره 

من �شعف الرياح التجارية. ولهذه الظاهرة تاأثري كبري على الرياح ودرجات حرارة 

�شطح البحر واأمناط التهطال يف منطقة املحيط الهادئ املدارية. وهي تت�شم بتاأثريات 

مناخية يف كامل منطقة املحيط الهادئ ويف اأنحاء اأخرى كثرية من العامل من خالل 

الرتباط العاملي عن بعد. وت�شمى مرحلة النين� – التذبذب اجلن�بي الباردة بالنينيا 

.)La Niña(

Emission scenario

�صيناريو النبعاثات  متثيل معق�ل للتط�رات امل�شتقبلية لنبعاثات امل�اد التي من 

هباء اجلوية( ا�شتنادًا  املحتمل اأن تك�ن ن�شطة اإ�شعاعيًا )مثل غازات الدفيئة واالأ

اإىل جمم�عة متجان�شة ومت�شقة داخليًا من الفرتا�شات ب�شاأن الق�ى املحركة )مثل 

التط�رات الدميغرافية والجتماعية القت�شادية والتغريات التكن�ل�جية( والعالقات 

من  امل�شتخل�شة  الرتكيزات،  �شيناري�هات  وت�شتخدم  بينها.  تربط  التي  الرئي�شية 

�شقاطات املناخية.  �شيناري�هات النبعاثات، كمدخالت يف من�ذج مناخي حل�شاب الإ

تقريرها  يف   ،)IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلك�مية  الهيئة  عر�شت  وقد 

ل��شع  كاأ�شا�ض  ا�شتخدمت  االنبعاثات  �صيناريوهات  من  جمم�عة   ،1992 عام 

إ�صقاطات املناخ يف تقرير التقييم الثاين )IPCC 1996( وي�شار اإىل �شيناري�هات  ا
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التقرير اخلا�ض عن  IS92. وقد ن�رست يف  النبعاثات هذه باعتبارها �شيناري�هات 

ا�شم  عليه  يطلق  ما  وهي  جديدة  انبعاثات  �شيناري�هات  النبعاثات  �شيناري�هات 

�شيناري�هات النبعاثات للهيئة احلك�مية الدولية املعنية بتغري املناخ )ناكي�شين�فيت�ض 

املعرو�شة  املناخية  �شقاطات  لالإ كاأ�شا�ض  بع�شها  وا�شتعمل   ،)2000 و�ش�ارت، 

احلايل.  التقرير  من  و11  و10   2001 ل�شنة  الهيئة  تقرير  من  و11   9 الف�شلني  يف 

اإىل  الرج�ع  ال�شيناري�هات، ميكن  املت�شلة بهذه  ولالطالع على معنى امل�شطلحات 

.)SRES( صيناريوهات التقرير اخلا�س�

Energy balance

إذا  توازن الطاقة  الفارق بني اإجمايل الطاقة ال�اردة واإجمايل الطاقة ال�شادرة. فا

واإذا مت  التربيد.  �شلبيًا يحدث  واإذا كان  اإيجابيًا يحدث الحرتار  الت�ازن  كان هذا 

فينبغي  ر�ض وعلى فرتات زمنية ط�يلة  الأ العملية على نطاق  ح�شاب مت��شط هذه 

النظام املناخي ي�شتمد عمليًا كامل طاقته  اأن  الت�ازن ال�شفر. ومبا  اأن يبلغ هذا 

�شعاع ال�شم�شي  إن هذا الت�ازن يقت�شي �شمنًا اأن يك�ن مت��شط الإ من ال�شم�ض، فا

�صعاع  واالإ املنعك�ض  ال�شادر  ال�صم�صي  �صعاع  االإ ملقدار  مبجم�عه  م�شاويًا  ال�ارد 

حمر احلراري املنبعث من النظام املناخي. وي�شمى اأي ا�شطراب يف ت�ازن  دون االأ

�صعاعي. ثري االإ �شعاع العاملي هذا، �ش�اء اأكان ب�رسي املن�صاأ اأم طبيعيًا، التاأ الإ

Ensemble

�صقاطات املناخية.  املجموعة  جمم�عة من مناذج املحاكاة املت�ازية ت�شتعمل يف االإ

وي�شفر اأي تغري يف النتائج املتعلقة بجميع مناذج «املجم�عة» تقدير ملدى عدم اليقني. 

ولية  ول حتدد املجم�عات النا�شئة عن النم�ذج نف�شه ولكن مع اختالف ظروفها الأ

�ش�ى عدم اليقني املرتبط بتقلبية املناخ الداخلية، بينما ت�شم املجم�عات املتعددة 

النماذج مبا يف ذلك املحاكاة بنماذج عديدة اأي�شًا التاأثري الناجم عن الختالفات بني 

النماذج. وتهدف املجم�عات امل�شطربة البارامرتات والتي تتغري بارامرتاتها ب�شكل 

نظامي، اإىل و�شع تقدير اأكرث م��ش�عية لعدم اليقني املت�شل بالنمذجة مما ه� احلال 

بالن�شبة للمجم�عات املتعددة النماذج التقليدية.

Equilibrium and transient climate experiment

جتربة  وهي  للتوازن،  املحدثة  املناخ  جتربة  العابر   املناخ  وجتربة  التوازن 

�صعاعي.  ثري االإ ي منوذج مناخي بالتكيف التام مع اأي تغري يف التاأ ي�شمح فيها لأ

ولية وحالته النهائية،  وت�فر هذه التجارب معل�مات عن الفارق بني حالة النم�ذج الأ

ولكنها ل ت�فر معل�مات عن ال�شتجابة املعتمدة على الزمن. واإذا �ُشمح للتاأثري اأن 

ل�صيناريو االنبعاثات املحدد �شلفًا، فقد يتم حتليل ا�شتجابة  يتط�ر تدريجيًا طبقًا 

النم�ذج املناخي املعتمدة على الزمن. وت�شمي هذه التجربة جتربة املناخ العابر. 

�صقاطات املناخية. انظر اأي�شًا االإ

Equilibrium line

اإىل  تتعر�ض  التي  الكتلة اجلليدية  القائمة على  املنطقة  التوازن  احلدود بني  خط 

�شن�ية  وزيادة  اجلليد(  تال�شي  )منطقة  اجلليدية  الكتلة  يف  �شافية  �شن�ية  خ�شارة 

خط  ارتفاع  ا�شم  احلدود  تلك  ارتفاع  على  ويطلق  الرتاكم(.  )منطقة  �شافية 

التوازن.

Equivalent carbon dioxide (CO2) concentration

من  الذي  الكربون  ك�صيد  اأ ثاين  تركيز  املكافئ   الكربون  اأك�صيد  ثاين  تركيزات 

�صعاعي كاأي مزيج معني من ثاين اأك�شيد  ثري االإ �شاأنه اأن ي�شبب نف�ض القدر من التاأ

خرى. الكرب�ن وغريه من غازات الدفيئة الأ

Equivalent carbon dioxide (CO2) emission

ك�صيد الكربون الذي من  انبعاث ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ  مقدار انبعاث ثاين اأ

ما،  اأفق زمني  املتكامل، خالل  �صعاعي  االإ ثري  التاأ ذاته من  املقدار  ي�شبب  اأن  �شاأنه 

ب��شفه انبعاثًا لغازات الدفيئة املمتزجة جيدًا اأو خليط من غازات الدفيئة املمتزجة 

جيدًا. وميكن احل�ش�ل على انبعاث ثاين اأك�شيد الكرب�ن املكافئ من خالل �رسب 

إمكانية االحرتار  ا املمتزجة جيدًا مبا تنط�ي عليه من  الدفيئة  اأحد غازات  انبعاث 

العاملي يف هذا النطاق الزمني املحدد. اأما بالن�شبة ملجم�عة غازات الدفيئة املمتزجة 

جيدًا، فيتم حتديد النبعاث بجمع انبعاث ثاين اأك�شيد الكرب�ن املكافئ لكل غاز من 

خمتلف  انبعاثات  ملقارنة  مفيدًا  مرتيًا  ومقيا�شًا  معيارًا  النبعاث  ويعترب  الغازات. 

الق�شم  )انظر  املناخ  لتغري  امل�ازية  ال�شتجابات  يطابق  ل  ولكنه  الدفيئة  غازات 

.)2.10

Evapotranspiration

من  والنتح  ر�ض  الأ �شطح  من  التبخر  بني  جتمع  مزدوجة  عملية  النتحي   التبخر 

النباتات.

External forcing

التاأثري اخلارجي  التاأثري اخلارجي يعني اأي عامل م�ؤثر خارج النظام املناخي 

ال�شم�شية  والتغريات  الربكانية  الف�رات  وتعترب  النظام.  هذا  يف  تغريًا  ي�شبب 

ا�صتخدام  ويف  اجلوي  الغالف  يف  تغريات  اإىل  امل�ؤدية  املن�صاأ  الب�رسية  والتغريات 

را�صي، كلها تاأثريات خارجية. االأ

Extreme weather event

وهي حالة نادرة حتدث يف مكان معني ووقت معني من  اأحداث الطق�ض املتطرفة  

ال�شنة. وتتفاوت تعاريف كلمة »نادرة«، لكن اأي حالة ج�ية متطرفة تك�ن يف العادة 

توزع  لدالة  الت�شعني  املئيني  اأو  العا�رس  املئيني  اجلزء  من  ندرة  اأكرث  اأو  نادرة 

االحتماالت امل�صاهدة. وقد تتفاوت ب�شكل كبري، من حيث تعريف خ�شائ�ض عبارة 

ظاهرة  اأية  عزو  ميكن  ول  املطلق.  باملعني  اآخر  اإىل  مكان  من  املتطرف«  »الطق�ض 

وج�د  اإىل  نظرًا   ، املن�صاأ الب�رسي  املناخ  تغري  اإىل  ومبا�رسة  ب�شاطة  بكل  متطرفة 

اإمكانية �شئيلة دومًا باأن تك�ن الظاهرة قد حدثت ب�ش�رة طبيعية. وعندما ي�شتمر 

منط الطق�ض املتطرف لبع�ض ال�قت، كاأن ميتد على مدى م��شم كامل، ُي�شّنف على 

اأنه ظاهرة مناخية، وخا�شة اإذا اأ�شفر عن مت��شط اأو نتيجة اإجمالية متطرفني بحد 

ذاتهما )مثل اجلفاف اأو التهاطل الغزير على مدى م��شم كامل(.

Faculae

ال�صياخد  بقعة لمعة على قر�ض ال�شم�ض. ويت�شع مكان البقع خالل فرتات الن�صاط 

ال�صم�صي العايل.

Feedback

التغذية املرتدة  انظر التفاعلية املناخية.

Fingerprint

الب�صمة  منط ا�شتجابة املناخ يف املكان و/ اأو الزمان لتاأثري حمدد يعرف عم�مًا 

باأنه ب�شمة. وت�شتعمل الب�شمات لك�شف وج�د هذه ال�شتجابة يف الر�شدات وُتقّدر 

عادة ب�ا�شطة عمليات حماكاة الق�رسية للنماذج املناخية.

Flux adjustment

تكييف التدفقات  ميكن، بغية جتنب حت�ل اأي من�ذج دوران عام متقارن للغالف 

اجلوي واملحيطات اإىل حالة مناخية غري واقعية تطبيق �رسوط التكييف على بيانات 

ال�شغ�طات  للغالف اجل�ي واملحيطات )واأحيانًا على  تدفقات احلرارة والرط�بة 

التدفقات  هذه  اإدراج  قبل  املحيط(  �شطح  على  الرياح  تاأثري  عن  الناجمة  ال�شطحية 

يف من�ذج املحيط والغالف اجلوي. ونظرًا اإىل اأنه يتم ح�شاب عمليات التكييف هذه 
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إنها ل ترتبط بحالت  م�شبقًا ومن ثم تك�ن م�شتقلة عن تكامل النم�ذج املتقارن، فا

التقرير  من  الثامن  الف�شل  وي�شتنتج  التكامل.  عملية  اأثناء  تتط�ر  التي  ال�شذوذ 

احلايل اأن معظم النماذج امل�شتعملة يف هذا التقرير )التقرير التجميعي الرابع لنماذج 

الدوران العام متقارن للغالف اجل�ي واملحيطات( ل ت�شتعمل طرق تكييف التدفقات، 

واأن عددًا اأقل من النماذج ي�شتخدم عملية تكييف التدفقات ب�ش�رة عامة.

Forest

التعاريف  الكثري من  �شجار. وهناك  الأ عليه  تغلب  النباتي  الغطاء  الغابة  ن�ع من 

ح�ال  الأ ال�شا�شعة يف  الف�ارق  يعك�ض  العامل، مما  اأنحاء  الغابة يف خمتلف  مل�شطلح 

الفيزيائية  الطبيعية  ح�ال  الأ يف  كبرية  اختالفات  تربز  تعاريف  وهي  البي�ل�جية 

م�شطلح  مناق�شة  على  ولالطالع  والقت�شاديات.  الجتماعي  والهيكل  الإحيائية 

الغابات،  إزالة  وا التحريج  إعادة  احلراجة وا به مثل  املرتبطة  الغابة وامل�شطلحات 

انظر »التقرير اخلا�ض للهيئة احلك�مية الدولية املعنية بتغري املناخ ب�شاأن ا�شتخدام 

بتغري  املعنية  احلك�مية  )الهيئة  واحلراجة«  را�شي  الأ ا�شتخدام  وتغيري  را�شي  الأ

املناخ، 2000(. انظر اأي�شًا التقرير اخلا�ض بالتحديات واخليارات املنهجية املتعلقة 

بجرد النبعاثات الناجتة عن تده�ر الغابات واإزالة اأن�اع اأخرى من الغطاء النباتي 

نتيجة الن�شاط الب�رسي املبا�رس )الهيئة احلك�مية املعنية بتغري املناخ، 2003(.

Fossil fuel emissions

ك�صيد  اأ ثاين  )خا�شة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  حفوري   الأ الوقود  انبعاثات 

حف�ري،  الأ الكرب�ن  تر�شبات  من  املتك�ن  ال�ق�د  احرتاق  عن  الناجمة  الكربون( 

مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم.

Framework Convention on Climate Change

طارية  االإ املتحدة  مم  االأ اتفاقية  انظر  املناخ   تغري  ب�صاأن  طارية  الإ التفاقية 

.)UNFCCC( ن تغري املناخ ب�صاأ

Free atmosphere

مع  بالحتكاك  تتاأثر  بالكاد  التي  اجلوي  الغالف  طبقة  الطليق   اجلوي  الغالف 

ر�ض وتقع ف�ق طبقة الغالف اجلوي املتاخمة. �شطح الأ

Frozen ground

اأو  املاء  من  جزء  م�شامها  يف  يتجمد  اللذان  ال�شخر  اأو  الرتبة  املتجمدة   ر�ض  الأ

ر�ض املتجمدة الرتبة ال�صقيعية. اأما  كل املاء )فان اإيفردينجن، 1998( وت�شمل الأ

ر�ض امل��شمية التجمد. ر�ض التي تتعر�ض للتجمد والذوبان �شن�يًا، فت�شمى بالأ الأ

General circulation

الدوران العام  احلركات ال�ا�شعة النطاق للغالف اجلوي واملحيط نتيجة الرتفاع 

توازن  اإعادة  بغية  با�شتمرار،  تدور  التي  ر�شية  الأ الكرة  على  للحرارة  التفا�شلي 

الطاقة للنظام وذلك من خالل نقل احلرارة والق�ة الدافعة.

General circulation model (GCM)

منوذج الدوران العام  انظر النموذج املناخي.

Geoid

ر�ض  ال�شطح ذو الكثافة املتجان�شة )اأي اأنه ينط�ي على اإمكانية اجلاذبية  هيئة الأ

ف�شل مع مت��شط م�شت�ى  نف�شها على جميع نقاطه( والذي يتطابق على النح� الأ

�شطح البحر )انظر م�صتوى �صطح البحر الن�صبي( عندما ل ت�جد حركات املد واجلزر 

ال�شخمة، وحركات الدوران املحيطي والتاأثريات الهيدرول�جية؛ وتاأثريات الغالف 

ر�ض واحلركة القطبية، ومتايل  اجلليدي والغالف اجل�ي؛ والتقلبات يف دوران الأ

ر�ض وغريه من التاأثريات كاالرتداد  الدوران وانحرافه، وتاأثري حتركات ق�رسة الأ

ر�ض عاملية النطاق حيث اأنها متتد عرب القارات واملحيطات  بعد اجلليدي. وهيئة الأ

وال�صفائح اجلليدية، وهي ت�شمل حاليًا تاأثري حركات املد واجلزر الدائمة )انعدام 

ولتحديد  الفلكية،  ر�شاد  لالأ املرجعي  ال�شطح  وهي  والقمر(  ال�شم�ض  جاذبية  تاأثري 

امل�شت�يات اجلي�دي�شية، ول��شع مناذج املحيطات والنماذج الهيدرول�جية ومناذج 

العملية  التعاريف  من  العديد  هناك  العملي،  ال�شعيد  وعلى  واملناخ.  اجلليد  تك�ن 

زمنيًا  املتغرية  التاأثريات  مناذج  و�شع  كيفية  على  تت�قف  التي  ر�شي،  الأ للمج�شم 

ال�ارد ذكرها اأعاله.

Geostrophic winds or currents

ال�شغط  منحنى  مع  مت�ازن  تيار،  اأو  ريح  اجليو�صرتوفية   التيارات  اأو  الرياح 

اأو  الريح  اأن  اأي  الحتكاك.  تاأثري  نطاق  خارج  يجعله  ما  ك�ري�لي�ض  وق�ة  فقي  الأ

التيار ي�ازي ب�ش�رة مبا�رسة خط�ط ت�شاوي ال�شغط اجل�ي، اأما �رسعته فتنا�شب 

عك�شيًا مع ن�شبة تباعد خط�ط كفاف ت�شاوي ال�شغط اجل�ي.

Glacial isostatic adjustment

التكيف الت�صاغطي اجلليدي  انظر االرتداد بعد اجلليدي.

Glacier

جاذبية  بفعل  �شفل  الأ اإىل  تتدفق  التي  ر�شي  الأ اجلليد  من  كتلة  اجلليدي   النهر 

ر�ض )من خالل التفكك الداخلي و/ اأو اللنزلق عند القاعدة( ويكبحها ال�شغط  الأ

نهار اجلليدية  الداخلي بالإ�شافة اإىل الحتكاك عند القاعدة واجل�انب. وتتك�ن الأ

نتيجة لرتاكم الثل�ج على ارتفاعات عالية، وي�ازنها حدوث الذوبان على الرتفاعات 

املنخف�شة اأو ت�رسيف املياه اإىل البحر. انظر خط التوازن، التوازن الكتلي.

Global dimming

خفوت ال�صوء العاملي  ُيعنى بخف�ت ال�ش�ء العاملي النخفا�ض امللح�ظ ال�ا�شع 

1061 وحتى ح�ايل  ر�ض بني عام  ال�صم�صي الذي تلقاه �شطح الأ �صعاع  لالإ النطاق 

.1990

Global surface temperature

املت��شط  هي  العاملية  ال�شطحية  احلرارة  درجة  ر�ض   الأ �صطح  حرارة  درجة 

العاملي املقدر لدرجة حرارة اله�اء ال�شطحي. ولكن، ونظرًا للتغريات التي حدثت 

مبرور الزمن، مل تعد ت�شتخدم �ش�ى حالت ال�شذوذ وحدها ذات ال�شلة ب��شفها 

عم على املت��شط العاملي املرجح ح�شب  انحرافات يف علم املناخ، ت�شتند يف الغالب الأ

حرارة الهواء ال�صطحي ف�ق  حرارة �صطح البحر ودرجات  املنطقة ل�شذوذ درجات 

الياب�شة.

Global Warming Potential (GWP)

�شعاعية لغازات الدفيئة  اإمكانية الحرتار العاملي  م�ؤ�رس يرتكز اإىل اخل�شائ�ض الإ

�صعاعي ل�حدة كتلة اأي غاز من غازات الدفيئة  ثري االإ اجليدة المتزاج، ويقي�ض التاأ

اجليد المتزاج اندمج يف الغالف اجلوي احلايل على مدى نطاق زمني ما، وه� يتعلق 

ك�صيد الكربون. وه� ميثل التاأثري امل�شرتك للمدد الزمنية املتفاوتة  ب�حدة كتلة ثاين اأ

التي تبقى خاللها هذه الغازات يف الغالف اجلوي وفعاليتها الن�شبية يف امت�صا�س 

اإمكانية  على  كيوتو  بروتوكول  وي�شتند  ال�شادر.  حمر  الأ دون  احلراري  �صعاع  االإ

الحرتار العاملي انطالقًا من النبعاثات التذبذبية النب�شية على فرتة 100 �شنة.

Greenhouse effect

بفعالية  الدفيئة  غازات  متت�ض  الدفيئة )ظاهرة الحتبا�ض احلراري(   ظاهرة 

ر�ض، ومن الغالف اجلوي  حمر الذي ينطلق من �شطح الأ �صعاع احلراري دون االأ االإ
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نف�شه ب�شبب الغازات هذه، ومن ال�شحب. وينبعث اإ�شعاع الغالف اجلوي يف جميع 

ر�ض. وهكذا تختزن غازات الدفيئة  �شفل نح� �شطح الأ الجتاهات، مبا يف ذلك اإىل الأ

احلرارة داخل نظام ال�شطح – الرتوبو�صفري. ويطلق على ذلك ا�شم ظاهرة الدفيئة. 

حمر بق�ة مع درجة حرارة الغالف اجل�ي على  �شعاع احلراري دون الأ ويقرتن الإ

الرتفاع الذي ينبعث عنده. وتنخف�ض درجة احلرارة ب�ش�رة مطردة ب�شفة عامة 

دون  �شعاع  الإ إن  فا العملية،  الناحية  من  اأما  الرتوب��شفري.  يف  الرتفاع  ازدياد  مع 

حمر الذي ينبعث يف الف�شاء ين�شاأ عن ارتفاع يبلغ عنده مت��شط درجة احلرارة  الأ

�صعاع ال�صم�صي ال�ارد، بينما تظل درجة  -19 درجة مئ�ية مما يت�ازن مع �شايف االإ

ر�ض مرتفعة ب�ش�رة اأكرب بكثري حيث تبلغ يف املت��شط +14 درجة  حرارة �شطح الأ

حتت  ال�شفافية  عدم  تزايد  اإىل  الدفيئة  غازات  تركيز  يف  زيادة  اأية  وتف�شي  مئ�ية. 

�شعاع الفعال يف الف�شاء من ارتفاع اأعلى عند  احلمراء للغالف اجل�ي، ومن ثم اإىل الإ

إ�صعاعي، وه� اختالل يعزز عامل  ثري ا درجة حرارة اأدنى. وي�ؤدي ذلك اإىل حدوث تاأ

الدفيئة، وُيدعى ظاهرة الدفيئة املعززة.

Greenhouse gas

غاز الدفيئة  غازات الدفيئة هي املك�نات الغازية للغالف اجلوي �ش�اء كانت طبيعية 

�شعاع عند اأط�ل م�جات حمددة يف نطاق  اأم ب�رسية املن�صاأ وهي متت�ض وتطلق الإ

ر�ض والغالف  حمر الذي يطلقه كل من �شطح الأ �صعاع احلراري دون االأ االإ طيف 

اجلوي ذاته، وال�شحب. وت�ؤدي هذه اخلا�شية اإىل تك�ن ظاهرة الدفيئة. وغازات 

ك�صيد  الدفيئة الرئي�شية امل�ج�دة يف الغالف اجلوي هي بخار املاء )H2O( وثاين اأ

 .)O3( وزون  واالأ  )CH4( وامليثان   )N2O( النيرتوز  واأك�شيد   )CO2( الكربون 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، ي�جد يف الغالف اجلوي عدد من غازات الدفيئة الب�رسية املن�صاأ 

كليًا، مثل الهالوكربونات وغريها من امل�اد املحت�ية على الكل�ر والربوم التي يتم 

معاجلتها مب�جب بروتوكول مونرتيال. بالإ�شافة اإىل ثاين اأك�شيد الكرب�ن واأك�شيد 

واملركبات  الكربيت  فل�ريد  �شاد�ض  كيوتو  بروتوكول  يتناول  وامليثان،  النيرتوز 

الكرب�نية الفل�رية الهيدرول�جية واملركبات الكرب�نية الفل�رية امل�شبعة.

Gross Primary Production

ّويل  مقدار الطاقة الثابت املنطلق الذي يتم حت�يله من الغالف  نتاج الأ اإجمايل الإ

اجلوي من خالل التمثيل ال�صوئي.

Ground ice

ر�س  االأ يف  امل�ج�دة  اجلليد  اأن�اع  كافة  على  يدل  عام  م�شطلح  ر�صي   الأ اجلليد 

املتجلدة اأو املتجلدة م��شميًا وعلى الرتبة ال�صقيعية )فان اإيفردنربغ، 1998(.

Ground temperature

يف  تك�ن  ما  )غالبًا  ال�شطح  من  القريبة  ر�ض  الأ حرارة  درجة  ر�ض   الأ حرارة 

وىل(. وغالبًا ما ُي�شار اإليها بحرارة الرتبة. ال�شنتمرتات الع�رسة الأ

Ground line/zone

مع  جليدية  �صفيحة  اأو  جليدي  نهر  اأي  تالقي  خط  ر�صي   الأ النطاق  اخلط/ 

اجلرف اجلليدي، اأي امل�قع الذي يبداأ اجلليد فيه بالّطف�.

Gyre

فقي على نطاق  احلركة احللزونية )الدائرية(  منط من اأمناط حركة الدوران الأ

اأح�ا�ض املحيطات ت�شاحبه حركة دوران بطيئة التدفق ح�ل ح��ض املحيط، ي�شدها 

وتقرتن  الغربية.  اجلهة  من  كلم(   200-100 )عر�شه  و�شيق  ق�ي  متاخم  تيار 

يف  عاٍل  ج�ي  ب�شغط  حميط  كل  من  املدارية  دون  املنطقة  يف  احللزونية  احلركات 

و�شطها، اأما احلركات احللزونية ال�شبه قطبية فتقرتن ب�شغط ج�ي متدٍن.

Hadley Circulation

حركة دوران هاديل

قطبي  تدفق  من  تتاألف  مدف�عة حراريًا  اجلوي  الغالف  يف  مبا�رسة  انقالبية  خلية 

عا�شري  الأ داخل  ينخ�شف  اله�اء  وجتعل  العليا،  الرتوبو�صفري  طبقة  يف  الجتاه 

القريبة من  التجارية  الرياح  ال�شت�ائية، وهي تدفق عائد كجزء من  امل�شادة �شبه 

ال�شطح م�شح�ب بارتفاع اله�اء قرب خط ال�شت�اء فيما ي�شمى مبنطقة التالقي 

امل�صرتكة بني املدارات )الرياح التجارية والتهطال الكثيف(.

Halocarbons

الهالوكربونات )مركبات الكربون الهالوجينية(  م�شطلح جماعي يعني جمم�عة 

الكل�رية  الكرب�نية  املركبات  ت�شمل  والتي  جزئيًا  املهلجنة  الع�ش�ية  ن�اع  الأ من 

 )HCFCs( الهيدروجينية  الفل�رية  الكل�رية  واملركبات   )CFCs( الفل�رية 

واملركبات الفل�رية الهيدرول�جينية )HFCs( والهال�نات وكل�ريد املثيل، وبروميد 

على  كبرية  قدرة  الهال�جيني  الكرب�ن  مركبات  من  العديد  وميلك  اإلخ.   ... املثيل 

الكل�ر  على  التي حتت�ي  الهال�كرونات  اأي�شًا  الت�صبب باحرتار عاملي. وت�شارك 

وزون. والربوم يف امل�ش�ؤولية عن ا�شتنفاد طبقة االأ

Halosteric

هالو�صترييك )تغري امللوحة(  انظر تغري م�صتوى �صطح البحر.

HCFC

الكربون  مركبات  انظر  الهيدروجينية   الفلورية  الكلورية  املركبات 

الهالوجيني.

HFC

املركبات الفلورية الهيدروجينية  انظر مركبات الكربون الهالوجيني.

Heterotrophic respiration

ك�صيد الكربون من خالل  التنف�ض متباين التغذية  حتّ�ل امل�اد الع�ش�ية اإىل ثاين اأ

كائنات حية )متع�شية( غري النباتات.

Holocene

خرية من  الأ اله�ل��شينية هي احلقبة  احلقبة اجلي�ل�جية  الهولو�صينية   احلقبة 

ن مبا يف ذلك ال�قت  11600 �شنة حتى الآ الرباعيتني، ومتتد من ح�ايل  احلقبتني 

احلا�رس.

Hydrosphere

ال�شطح  من  امل�ؤلف  املناخي  النظام  عن�رس  )الهيدرو�صفري(   املائي  الغالف 

العذبة  املياه  وبحريات  نهار  والأ والبحار  املحيطات  مثل  اجل�فية،  واملياه  ال�شائل 

واملياه اجل�فية وغري ذلك.

Ice age

ط�يل  بانخفا�ض  اجلليدية  احلقبة  اأو  اجلليدي  الع�رس  يتميز  اجلليدي   الع�صر 

ر�ض، مما اأدى اإىل من� ال�صفائح اجلليدية القارية  املدى يف درجات حرارة مناخ الأ

نهار اجلليدية اجلبلية )التجّلد(. واالأ

Ice cap

القلن�صوة اجلليدية  كتلة جليدية على �شكل قبة، تغطي عادة منطقة مرتفعة اأ�شغر 

بكثري من نطاق ال�صفيحة اجلليدية.
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Ice core

العينة اجلليدية اجلوفية  ا�شط�انة جليدية ت�شتخرج باحلفر من نهر جليدي اأو 

�صفيحة جليدية.

Ice sheet

لتغطية  يكفي  الذي  بالعمق  تت�شم  ر�شي  الأ اجلليد  من  كتلة  اجلليدية   ال�صفيحة 

وىل من  معظم تدار�ض ال�شخ�ر القاعدية حتتها لدرجة اأن �شكلها يتحدد بالدرجة الأ

خالل ديناميتها الداخلية )اأي تدفق اجلليد اأثناء تفككه داخليًا وانزلقه عند قاعدته(. 

وتتدفق ال�شفيحة اجلليدية اإىل اخلارج من ه�شبة و�شطى عالية مع منحدر �شطحي 

مت��شط �شغري. وتنحدر احل�اف ب�ش�رة حادة، وين�رسف اجلليد من خالل التدفق 

اأو  البحار  اإىل  ح�ال  الأ اجلليديات يف بع�ض  منافذ  اأو  للمجاري اجلليدية  ال�رسيع 

�ش�ى �شفيحتني جليديتني  ي�جد  ول  البحار.  الطافية عرب  اجلليدية  جراف  االأ اإىل 

ن  لأ ونظرًا  ال�شمالية.  القطبية  واملنطقة  غالينالند  على  احلديث  العامل  يف  كبريتني 

ال�شفيحة اجلليدية يف منطقة القطب ال�شمايل تنق�شم اإىل ال�رسق والغرب بفعل اجلبال 

إن هناك �شفائح اأخرى. العابرة للمنطقة القطبية خالل الع�ش�ر اجلليدية، فا

Ice shelf

اجلرف اجلليدي  �شفيحة جليدية طافية ذات كثافة كبرية ترتبط بال�شاحل )وه� 

غالبًا  وه�  �شل�شة(  ب�ش�رة  منحدر  اأو  م�شت�  ب�شطح  كبري  اأفقي  امتداد  ذو  عادة 

امتدام لل�شفائح اجلليدية يف اجتاه البحر. وتكاد تنح�رس جميع ال�شفائح اجلليدية 

باجتاه  تقريبًا  اجلليدية  اجلروف  تتدفق جميع  القطبية اجلن�بية، حيث  املنطقة  يف 

البحر نح� ال�شفائح اجلليدية.

Ice stream

املجرى اجلليدي  عبارة عن جمرى جليدي يتدفق ب�رسعة تف�ق �رسعة ال�صفيحة 

اجلليدية املحيطة به. وميكن الق�ل باأنه نهر جليدي يتدفق بني جدران من اجلليد 

البطيء احلركة بدًل من ال�شخ�ر.

Indirect aerosol effect

إ�صعاعي غري مبا�رس يف النظام  ثري ا تاأثري الهباء غري املبا�صر  قد ي�ؤدي الهباء اإىل تاأ

املناخي من خالل العمل كنواة تكثيف اأو تعديل اخل�شائ�ض الب�رسية وفرتة بقاء 

ال�شحب. وميكن متييز ن�عية من التاأثريات غري املبا�رسة:

هباء الب�رسية  تاأثري األبيدو ال�صحب: ه� تاأثري اإ�شعاعي يحدث نتيجة زيادة الأ

حجمها  وتناق�ض  القطريات  تركيز  يف  اأولية  زيادة  اإىل  تف�شي  التي  املن�صاأ 

بالن�شبة ملحت�ى ثابت من املاء ال�شائل، وه� ما يف�شي اإىل زيادة قدرة ال�شحب 

لبيدو ال�شحب. ويعرف هذا التاأثري اأي�شًا با�شم  �شعة ال�شم�شية اأو اأ على عك�ض الأ

ثري تومي. ول اأو تاأ ثري الغري املبا�رس االأ التاأ

هباء الب�رسية املن�صاأ  تاأثري طول بقاء ال�صحب: ه� تاأثري ناجت عن زيادة يف الأ

ثم  التهطال ومن  يقلل من كفاءة  القطريات، مما  تناق�شًا يف حجم  التي ت�شبب 

يعدل من املحت�ى الثابت للماء ال�شائل وعمق ال�شحب وفرتة بقائها. ويعرف 

هذا التاأثري اأي�شًا با�شم التاأثري الغري املبا�رس الثاين اأو تاأثري األربيخت.

هباء اجل�ية تاأثريًا �شبه  واإىل جانب التاأثريين غري املبا�رسين، قد ترتك الأ

هباء ما ي�ؤدي  �شعاع ال�شم�شي من جانب هذه الأ مبا�رس وهذا يعني امت�شا�ض الإ

اإىل زيادة حرارة اجل� ومييل اإىل زيادة ا�شتقرار ال�شطح ال�شتاتي. وقد ي�ؤدي 

اأي�شًا اإىل تبخر قطريات ال�شحب.

Industrial revolution

الثورة ال�صناعية  فرتة من النم� ال�شناعي ال�رسيع مع ما تنط�ي عليه من ع�اقب 

اجتماعية واقت�شادية وا�شعة النطاق بداأت يف اإجنلرتا خالل الن�شف الثاين من القرن 

ال�ليات  فيها  اأخرى مبا  بلدان  اإىل  ذلك  بعد  ثم  اأوروبا  يف  وانت�رست  ع�رس  الثامن 

وت�ؤرخ  التط�ر.  لهذا  هامة  انطالق  نقطة  البخارية  لة  الآ اخرتاع  وكان  املتحدة. 

حف�ري وانبعاثات  الث�رة ال�شناعية لبداية الزيادة الكبرية يف ا�شتخدام ال�ق�د الأ

حف�ري على وجه اخل�ش��ض. وي�شري م�شطلحا قبل الث�رة  ك�صيد الكربون الأ ثاين اأ

اإىل  ال�شناعية والع�رس ال�شناعي يف هذا التقرير، ب�ش�رة اعتباطية بع�ض ال�شيء، 

الفرتات قبيل 1750 وبعدها على الت�ايل.

Infrared radiation

حمر. �صعاع احلراري دون االأ حمر  انظر االإ �صعاع حتت الأ الإ

Insolation

ر�ض ح�شب خط�ط العر�ض  �صعاع ال�صم�صي الذي ي�شل الأ اإ�صعاع ال�صم�ض  كمية االإ

الغالف  اأعلى  اإىل  ي�شل  الذي  �شعاع  الإ عادة  ال�شم�ض  اإ�شعاع  ويعني  والف�ش�ل. 

اأي�شًا  انظر  ر�ض.  الأ �شطح  اإىل  ي�شل  الذي  �شعاع  الإ باأنه  اأحيانًا  ويعّرف  اجلوي. 

�صعاعية ال�صم�صية. إجمايل االإ ا

Interglacials

الفرتات الفا�صلة بني الع�صور اجلليدية  الفرتات الدافئة بني حقبتي جتمد اأثناء 

قرابة  من  املمتدة  املا�شية  الفا�شلة  اجلليدية  الفرتة  اإىل  وُي�شار  اجلليدي.  الع�رس 

خرية )اجلمعية  اجلليدية الفا�صلة االأ بالفرتة  116 األف �شنة،  129 األف �شنة اإىل 

ر�شاد اجل�ية، 2000( مريكية لالأ الأ

Internal variability

التقلبية الداخلية  انظر تقلبية املناخ.

Inter-Tropical Convergence Zone

ال�شغط  من  مداري  مناطقي  حزام  هي  املدارات   بني  امل�صرتكة  التالقي  منطقة 

اجل�ي املنخف�ض قرب خط ال�شت�اء حيث تلتقي الرياح التجارية ال�شمالية بالرياح 

التجارية اجلن�بية. ومع التقاء هذه الرياح ببع�شها البع�ض، ي�شعد اله�اء الرطب 

على م�شكاًل حزامًا من التهطال الغزير. ويتنقل احلزام مع الف�ش�ل. نح� الأ

Isostatic or Isostasy

ر�صية  الق�رسة االأ ي�شري م�شطلح ت�ازن  ر�صية   اأو توازن الق�صرة الأ الت�صاغط 

الياب�شة  وغالف  ر�شية  الأ الق�رسة  بها  ت�شتجيب  التي  واللزجة  املرنة  الطريقة  اإىل 

اأو  و/  ر�شية  الأ الق�رسة  حم�لة  تتغري  وعندما  ال�شطحية.  احلم�لت  يف  للتغريات 

ر�شي اأو كتلة املحيطات اأو الرت�شبات  غالف الياب�شة نتيجة تغريات يف كتلة اجلليد الأ

ر�شية وذلك  اأو التحات اأو اجلبال، ينتج عن ذلك �شبط للت�ازن الراأ�شي للق�رسة الأ

لتحقيق ت�ازن احلم�لة اجلديدة.

Kyoto Protocol

املتحدة  مم  االأ باتفاقية  املحلق  كي�ت�  بروت�ك�ل  اعتماد  مت  كيوتو   بروتوكول 

طراف  الأ مل�ؤمتر  الثالثة  الدورة  يف   )UNFCCC( املناخ  تغري  ن  ب�صاأ طارية  االإ

ملزمة  تعهدات  الربوت�ك�ل  وي�شمل   .1997 عام  يف  اليابان،  كي�ت�،  يف  عقد  الذي 

ووافقت   .)UNFCCC( التفاقية  يف  ال�اردة  التعهدات  تلك  اإىل  بالإ�شافة  قان�نًا 

التعاون  منظمة  بلدان  )معظم  بالربوت�ك�ل  امللحق  باء  املرفق  يف  املندرجة  البلدان 

انتقالية(  مبرحلة  اقت�شاداتها  متر  التي  والبلدان  القت�شادي  امليدان  يف  والتنمية 

ك�صيد الكربون  على تخفي�ض انبعاثاتها من غازات الدفيئة الب�رسية املن�صاأ )ثاين اأ

وامليثان واأك�شيد النيرتوز واملركبات الكرب�نية الفل�رية الهيدرول�جينية واملركبات 

الكرب�نية الفل�رية امل�شبعة و�شاد�ض فل�ريد الكربيت( بن�شبة خم�شة يف املائة كحد 
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1990 خالل فرتة اللتزام املمتدة  قل دون امل�شت�يات ال�شائدة يف عام  اأدين على الأ

من 2008 اإىل 2012. وقد دخل بروت�ك�ل كي�ت� حيز التنفيذ يف 16 �شباط/ فرباير 

.2005

Land use and Land use change

يعني  را�صي  االأ ا�صتخدام  را�صي   الأ ا�صتخدام  وتغري  را�صي  الأ ا�صتخدام 

ر�شي  ن�شطة واملدخالت التي تتعلق بن�ع معني من الغطاء الأ جمم�ع الرتتيبات والأ

اأي�شًا  را�شي  الأ ا�شتخدام  م�شطلح  وي�شتعمل  الب�رسية(.  ن�شطة  الأ من  )جمم�عة 

را�شي )مثل الرعي  غرا�ض الجتماعية والقت�شادية املن�ش�دة من اإدارة الأ مبعنى الأ

يف  تغريًا  فيعني  را�صي  االأ ا�صتخدام  تغري  اأما  و�شيانتها(.  خ�شاب  الأ وا�شتخراج 

ر�شي.  را�شي بطريقة قد تف�شي اإىل تغري يف الغطاء الأ ن�شان لالأ و اإدارة الإ
ا�شتخدام اأ

والتبخر  لبيدو  االأ على  را�شي  الأ ا�شتخدام  يف  والتغري  ر�شي  الأ الغطاء  ي�ؤثر  وقد 

خرى التي يت�شم بها  – النتح وامل�صادر وبواليع غازات الدفيئة اأو اخل�شائ�ض الأ
إ�صعاعيًا و/ اأو تاأثريات اأخرى على املناخ  ثرياً ا النظام املناخي، مما قد ي�لد تاأ

على ال�شعيد املحلي اأو العاملي. انظر اأي�شًا التقرير اخلا�ض للهيئة احلك�مية الدولية 

را�شي واحلراجة.  را�شي وتغري ا�شتخدام الأ املعنية بتغري املناخ ب�شاأن ا�شتخدام الأ

)الهيئة احلك�مية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2000(

La Niña

ظاهرة النينيا  انظر النينيو – التذبذب اجلنوبي.

Land surface air temperature

ر�ض التي يتم  ر�ض  هي حرارة اله�اء على �شطح الأ حرارة الهواء على �صطح الأ

قيا�شها على �ش�اتر با�شتخدام �شا�شات تر�شيح جيدة الته�ية، على ارتفاع 1.5 مرت 

ر�ض. ف�ق �شطح الأ

Lapse rate

معدل التفاوت  معدل التبدل الذي ي�شهده اأي متغري يف الغالف اجل�ي، وعم�مًا ما 

يك�ن درجات احلرارة، تبعًا لالرتفاع. ويعترب معدل التفاوت اإيجابيًا عندما يتناق�ض 

هذا املتغري تبعًا لالرتفاع.

Last Glacial Maximum (LGM)

اإىل  للغمر اجلليدي  ق�شى  الأ ي�شري احلد  خري   الأ للغمر اجلليدي  ق�صى  الأ احلد 

من  اأي  خري  الأ اجلليدي  الغمر  خالل  اجلليدية  لل�صفائح  ق�شى  الأ الرتفاع  فرتة 

�صعاعية  ثريات االإ ن التاأ 21 األف �شنة تقريبًا. وكرثت الدرا�شات عن هذه احلقبة لأ

ن التربيد العاملي خالل هذه الفرتة ي�شبه الحرتار  والظروف احلدودية معروفة ولأ

املت�قع على مدى القرن ال�احد والع�رسين.

Last interglacial

بني  الفا�صلة  الفرتة  انظر  جليديني   ع�صرين  بني  الفا�صلة  خرية  الأ الفرتة 

ع�رسين جليديني.

Latent heat flux

ر�ض نح� الغالف  التدفق احلراري الكامن  التدفق احلراري املت�شاعد من �شطح الأ

ال�شطح، وي�شكل عن�رسًا من  املاء على  اأو تكثف بخار  اجلوي، وه� مرتبط بتبخر 

عنا�رس ميزانية الطاقة ال�شطحية.

Level of Scientific Understanding (LOSU)

اإىل  مت��شط  مت��شط،  )عاٍل،  امل�شت�يات  خما�شي  م�ؤ�رس  العلمي   الفهم  م�صتوى 

الفهم  م�شت�ى  خ�شائ�ض  حتديد  اإىل  يهدف  جدًا(  منخف�ض  منخف�ض،  منخف�ض، 

امل�ؤ�رس  وميثل  املناخ.  تغري  على  ت�شاعد  التي  �صعاعي  االإ ثري  التاأ لع�امل  العلمي 

دلة املت�فرة ب�شاأن القرائن الكيميائية  بالن�شبة لكل عامل من الع�امل تقديرًا ذاتيًا لالأ

والفيزيائية التي حتدد مدى التاأثري، وعلى الت�افق ح�ل التقدير الكمي وما ينط�ي 

عليه من عدم اليقني.

Lifetime

�شارة اإىل النطاقات الزمنية املختلفة  العمر )فرتة البقاء(  العمر ه� م�شطلح عام لالإ

عمار  التي متيز معدل العمليات التي ت�ؤثر يف تركيز الغازات النزرة. وميكن متييز الأ

التالية:

اجل�ي  الغالف  عمر  اأي�شًا  )وي�شمى   )Turnover time( )T( الدوران  وقت 

العاملي( ه� ن�شبة الكتلة M يف م�صتودع ما )مثل مركب غازي يف الغالف اخلارجي( 

زالة )S( من امل�شت�دع T=M/S. وميكن حتديد وقت دوران منف�شل  واملعدل الكلي لإ

لكل عملية اإزالة. وي�شار اإىل ذلك يف جمال بي�ل�جيا الكرب�ن امل�ج�د يف الرتبة باأنه 

.Mean Residence Time )MRT(i متو�صط وقت البقاء

و وقت اال�صتجابة )Ta( ه� النطاق الزمني الذي يحدد به حتلل  وقت التكيف اأ

 adjustment time املدخالت النب�شية الف�ري يف امل�شت�دع. كما ي�شتخدم م�شطلح

امل�شدر. وي�شتخدم  تغيري مرحلي يف ق�ة  اأي  بعد  ما  كتلة م�شت�دع  تكيف  ل��شف 

م�شطلح ن�صف احلياة Half-time اأو التحلل الثابت decay constant ل��شع 

وىل. انظر اأي�شًا وقت اال�صتجابة للعث�ر  حتديد كمي لعملية التحلل ال�شتقرائية الأ

على تعريف خمتلف يت�شل بالتغيريات املناخية. 

مل�شطلح  ك�شن�  للتب�شيط،  اأحيانًا   lifetime العمر  م�شطلح  وي�شتخدم 

.adjustment time

ويف احلالت الب�شيطة حيث تتنا�شب اإزالة املركب من العامل ب�ش�رة مبا�رسة مع 

مثلة على  جمم�ع كتلة امل�شت�دع، يعادل وقت التكيف وقت الدوران T=Ta. واأحد الأ

ذلك الـ CFC-11 الذي ليزال من الغالف اجلوي اإل بعمليات كيميائية �ش�ئية يف 

مر على عدة م�شت�دعات  كرث تعقيدًا، حيث ي�شتمل الأ الغالف اجلوي. ويف احلالت الأ

معادلة   T=Ta معادلة  تعد  ل  الكلية،  الكتلة  مع  المت�شا�ض  يتنا�شب  ل  حيث  اأو 

ل  دورانه  ف�قت  ذلك.  على  متطرفًا  مثاًل  الكرب�ن  اأك�شيد  ثاين  ويعترب  �شحيحة. 

يتجاوز اأربع �شن�ات نتيجة للتبادل ال�رسيع بني الغالف اجلوي واملحيطات والكتلة 

ر�شية. غري اأن جزءًا كبريًا من ثاين اأك�شيد الكرب�ن يع�د اإىل الغالف  الإحيائية الأ

إن وقت تكيف ثاين اأك�شيد الكرب�ن  اجلوي يف غ�ش�ن �شن�ات قليلة. وعلى ذلك، فا

الطبقة  من  الكرب�ن  امت�شا�ض  معدل  بفعل  ال�اقع  يف  يتحدد  اخلارجي  الغالف  يف 

ميكن  اأنه  من  الرغم  وعلى  عمقًا.  كرث  الأ الطبقات  اإىل  ونقلها  للمحيطات  ال�شطحية 

إن التكيف  اإعطاء قيمة تقريبية تبلغ 100 عام ل�قت تكيف ثاين اأك�شيد الكرب�ن، فا

اأ�رسع يف البداية واأكرث بطئًا يف وقت لحق. ويف حالة امليثان، يختلف وقت  الفعلي 

ن المت�شا�ض يتم اأ�شا�شًا من خالل التفاعل الكيماوي  التكيف عن وقت الدوران لأ

إن  مع الهيدروك�شيل راديكال OH وه� تركيز يعتمد نف�شه على تركيز امليثان. ولذا فا

.M ل يتنا�شب مع اإجمايل كتلته S امت�شا�ض تركيز امليثان

Likelihood

رجحية  اأرجحية ظه�ر حدث اأو نتيجة اأو ح�شيلة ما، حيث ميكن تقديرها على  الأ

التقرير احلايل با�شتعمال امل�شطلحات املعيارية  اإليها يف  نح� احتمايل والتي ي�شار 

املحددة يف الإطار 1.1. انظر اأي�شًا عدم اليقني والثقة.

Lithosphere

ر�ض ال�شلبة القارية واملحيطية التي تتاألف  ر�صية  الطبقة العل�ية من الأ الق�صرة الأ

اجلزء  ي�شكل  الذي  معظمه  يف  املرن  البارد  على  الأ والغطاء  الق�رسية  ال�شخ�ر  من 

من  جزء  اأنه  من  بالرغم  الربكاين،  الن�شاط  يعترب  ول  الياب�شة.  غالف  من  العل�ي 

ثر خارجي. انظر  ر�شية، جزءًا من النظام املناخي، ولكنه يعمل كموؤ الق�رسة الأ

الت�صاغط.
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Little Ice Age

امليالد  بعد  1400 و1900  الزمنية بني ح�ايل  الفرتة  الق�صري   الع�صر اجلليدي 

الي�م، وخا�شة  ب�شكل عام من  اأكرث برودة  الكرة  ال�شمايل من  الن�شف  عندما كان 

يف اأوروبا.

Mass balance (of glaciers, ice caps or ice sheets)

نهار اجلليدية اأو القلن�صوة اجلليدية اأو ال�صفائح اجلليدية(   توازن الكتل )الأ

ه� ت�ازن املدخالت الكتلية يف اجل�شم اجلليدي )الرتاكم( ومقدار الرتاجع يف حجم 

الكتل )ا�شمحالل الكتل اأو ان�شعاب اجلبال اجلليدية القائمة(. وي�شم م�شطلحات 

ت�ازن الكتل ما يلي:

التوازن الكتلي املحدد: �شايف الزيادة اأو النق�شان يف حجم الكتلة خالل دورة 

هيدرول�جية حمددة وعلى نقطة حمددة من �شطح الكتلة اجلليدية.

إجمايل التوازن احلجمي )للكتلة اجلليدية(: ت�ازن الكتل املحدد املدمج مكانيًا  ا

الكتلة  الذي تخ�رسه  اإجمايل احلجم  ي�ازي  ما  الكتلة اجلليدية،  م�شاحة  كامل  على 

اجلليدية اأو تكت�شبه خالل دورة هيدرول�جية حمددة.

الكتل يف كل وحدة من م�شاحة  اإجمايل ت�ازن  الكتل املحدد:  توازن  متو�صط 

الكتلة اجلليدية. واإذا كانت امل�صاحة حمددة )ت�ازن كتلي �شطحي حمدد ... اإلخ( 

م�شاهمات  الكتلي  الت�ازن  �شم  واإل  اجلليدي،  التدفق  مب�شاهمات  عندئذ  ي�ؤخذ  ل 

املحدد  الكتلي  الت�ازن  مت��شط  ويك�ن  اجلليدي.  والن�شعاب  اجلليدي  التدفق 

اإيجابيًا يف منطقة التجميع و�شلبيًا يف منطقة ال�شمحالل.

Mean sea level

متو�صط م�صتوى �صطح البحر  انظر م�صتوى �صطح البحر الن�صبي.

Medieval Warm Period

امليالد،  بعد  1000 و1300  احلقبة بني عامي  الو�صطى   القرون  الدفء يف  فرتة 

والتي �شهدت خاللها بع�ض املناطق قي ن�شف الكرة ال�شمايل دفئًا اأكرث من فرتة 

الع�رس اجلليدي الق�صري الذي تبعها.

Meridional Overturning Circulation

تقلبي  الط�ل(  )�شمال وجن�ب خط  دوران ط�لين  التقلبي اجلنوبي   الدوران 

الغرب(   – )ال�رسق  نطاقي  جمع  اأ�شا�ض  على  كميًا  حتديده  ميكن  املحيطات  يف 

بعيًدا  طل�شي،  الأ �شمال  يف  اأما  الكثافة.  طبقات  جلهة  اأو  العمق  يف  الكتل  انتقال 

مبدئيًا  )وه�  اجلن�بي  التقلبي  الدوران  ت�شبيه  فيتم  القطبية،  �شبه  قاليم  االأ عن 

كمية قابلة للر�شد( بالدوران املدف�ع بق�ة التباين احلراري واملحلي وه� تاأويل 

اأي�شًا  ي�شم  قد  اجلن�بي  التقلبي  الدوران  اأن  اإىل  �شارة  الإ جتدر  لكنه،  مفاهيمي. 

خاليا انقالبية اأقل عمقًا مدف�عة بق�ة الرياح، على غرار ما يح�شل يف اأعلى املحيط 

الدافئة )اخلفيفة( نح�  يف املنطقة ال�شت�ائية و�شبه ال�شت�ائية حيث تتجه املياه 

القطب لتتح�ل اإىل مياه اأكرث كثافة وتع�د وتت�جه نح� ال�شت�اء على م�شت�يات 

اأعمق.

Metadata

البيانات الو�صفية  معل�مات ح�ل البيانات اجل�ية واملناخية ترتبط بكيفية ومكان 

خرى. قيا�شها وبن�عيتها وامل�شاكل املعروفة واخل�شائ�ض الأ

Metric

كميته  ي�شعب حتديد  ما  ن�شاط  اأو  ما  �شيء  لإحدى خ�شائ�ض  ثابت  قيا�ض  مرتي  

بخالف ذلك.

Mitigation

بواليع  لتعزيز  اأو  الدفيئة  غازات  م�شادر  من  للحد  ب�رسي  تدخل  التخفيف  

امت�شا�شها.

Mixing ration

ن�صبة املزج  انظر جزيئي املول.

Model hierarchy

الهيكل الهرمي النموذجي  انظر النموذج املناخي )طيف اأو هرم(.

Modes of climate variability

على  خا�شة  املناخي،  للنظام  الطبيعية  التقلبية  حتدث  املناخ   تقلبية  طرق 

رئي�شية  وب�ش�رة  مقرتنة  ط�ل  الأ الزمنية  والنطاقات  الف�شلية،  الزمنية  النطاقات 

باأمناط مكانية ونطاقات زمنية اأول�ية، من خالل خ�شائ�ض دوران الغالف اجل�ي 

مناط  ر�ض واملحيط. وغالبًا ما ت�شمى هذه الأ الديناميكية وبني التفاعل مع �شطحي الأ

مثلة املت�فرة عنها تذبذب ال�صمال  بالنظم اأو الطرق اأو االرتباط عن بعد. ومن الأ

اجلنوبي،  التذبذب  الهادئ، والنينيو/  – املحيط  مريكا  اأ �صمال  طل�صي، ومنط  اأ

والنمط احللقي ال�صمايل )الذي كان ُيدعى �شابقًا تذبذب املنطقة القطبية ال�شمالية( 

والنمط احللقي اجلنوبي )الذي كان ُيدعى �شابقًا تذبذب املنطقة القطبية اجلن�بية(. 

تقلبية  مناط  اأ اأي�شًا  انظر  املناخ.  تقلبية  طرق  اأهم  من  عددًا   3.6 الق�شم  ويناق�ض 

املناخ.

Mole fraction

جمتزاأ املول  جمتزاأ امل�ل اأو ن�شبة املزج ه� ن�شبة عدد امل�لت يف واحد من مك�نات 

حجم ما اإىل جمم�ع عدد م�لت جميع املك�نات يف ذلك احلجم. وي�شار اإليه يف التقارير 

العمر هي يف حدود  الط�يلة  الدفيئة  لغازات  املعتادة  والقيم  اجلاف.  باله�اء  عادة 

الرتيلي�ن  من  )اأجزاء   nmol mol-1و  )ppm امللي�ن:  من  )اأجزاء   μmol mol-1

 ،Volume mixing ratio احلجم  مزج  ن�شبة  عن  امل�ل  جمتزاأ  ويختلف   .)ppb

الغازات.  ppmv وغريه من خالل ت�ش�يب عدم مثالية  ويعرب عنه عادة باملخت�رس 

)امل�شدر:  الدفيئة  غازات  من  الكثري  قيا�شات  لدقة  بالن�شبة  كبري  الت�ش�يب  وهذا 

.)Schwartz and Warneck, 1995

Monsoon

الرياح املو�صمية  انعكا�ض الرياح امل��شمية املدارية و�شبه املدارية يف كل من الرياح 

اأر�شية  كتلة  التبايني بني  الت�شخني  نتيجة  وتاأتي  لها  امل�اكب  والتهطال  ال�شطحية 

امل��شمية مبعظمها ف�ق  الرياح  اأمطار  املتاخم. وتهطل  املحيط  النطاق وبني  قارية 

الياب�شة يف ف�شل ال�شيف.

Montreal Protocol

بروتوكول مونرتيال  �شدر بروت�ك�ل م�نرتيال ب�شاأن امل�اد التي ت�شتنفد طبقة 

وزون واعتمد يف م�نرتيال عام 1987، وعدل بعد ذلك ونقح يف لندن )1990( ويف  الأ

ك�بنهاغن )1992( ويف فيينا )1995( ويف م�نرتيال )1997( ويف بيجني )1999(. 

وينظم ا�شتهالك واإنتاج الكيماويات املحت�ية على الكل�ر والربوم التي تدمر اأوزون 

وغريها  الكرب�ن  وتيرتاكل�ريد  كل�روف�رم،  وامليثيل   CFCs مثل  ال�شرتات��شفري 

كثري.

Microwave Sounding Unit

بال�ش�اتل  حمم�ل  م�شبار    )MSU( ال�صغر  املتناهية  باملوجات  ال�صرب  وحدة 

خط�ط  بقيا�ض  اجلوي  الغالف  من  ال�شميكة  الطبقات  يف  احلرارة  درجات  لتقدير 

 اإجراء هذا الن�ع من القيا�ض، 
النبعاثات احلرارية قرب الدرجة 60 جيغاهرتز. وبداأ
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با�شتعمال �شل�شلة من ت�شع وحدات �شرب بامل�جات املتناهية ال�شغر يف اأواخر 1978. 

وابتداًء من اأوا�شط 1998، مت تط�ير وت�شغيل اأدوات قيا�ض جديدة ك�حدات ال�شرب 

املتقدمة بامل�جات املتناهية ال�شغر.

MSU

انظر وحدة ال�صرب باملوجات املتناهية ال�صغر.

Nonlinearity

تنا�شبية  هناك عالقة  تك�ن  ل  عندما  عملية لخطية  اأية  على  يطلق  ا�شم  الالخطية  

على  املناخي  النظام  ويحت�ي  واملعل�ل(.  )العلة  والنتيجة  ال�شبب  بني  ب�شيطة 

الكثري من هذه العمليات الالخطية التي ت�شفر عن نظام يت�شم ب�شل�ك من املحتمل 

تغري مناخي مفاجئ. انظر  اإىل  التعقيد  التعقيد. وقد يف�شي هذا  اأن يك�ن �شديد 

. االختالل الكلي والتنبوؤ

North Atlantic Oscillation (NAO)

متعاك�شة  تغريات  من  اأطل�شي  ال�شمال  التذبذب  يتاألف  اأطل�صي   ال�صمال  التذبذب 

إنه  فا وبالتايل  زور،  الآ وبالقرب من جزر  اأي�شلندا  من  بالقرب  البارومرتي  لل�شغط 

طل�شي نح� اأوروبا،  يتطابق مع التقلبات يف �شدة الرياح الغربية الرئي�شية العابرة لالأ

�شا�شية وما يرتبط بها من اأنظمة جبهية. انظر م�ؤ�رس  عا�شري الأ اأي التقلبات يف الأ

التذبذب ال�شمال اأطل�شي، الإطار 3.4.

Northern Annular Mode

النمط احللقي ال�صمايل  تقلب �شتائي يف �شعة منط يتميز ب�شغط �شطحي منخف�ض 

ويرتبط  ال��شطى.  العر�ض  على خط�ط  غربية  ورياح  ال�شمالية  القطبية  املنطقة  يف 

النمط احللقي ال�شمايل بدوامة القطب ال�شمايل يف ال�صرتاتو�صفري. ويتميز بالنحراف 

طل�صي. انظر النمط  طل�شي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتذبذب ال�صمال اأ نح� �شمال الأ

احللقي ال�شمايل، الإطار 3.4.

Ocean acidification

حتم�ض املحيطات  انخفا�ض يف درجة حم��شة مياه البحر نتيجة امت�صا�س ثاين 

. ك�صيد الكربون الب�رسي املن�صاأ اأ

Ocean heat uptake efficiency

W m–2 °C–1( لن�شبة تخزين 
فعالية املحيط يف ا�صتيعاب احلرارة  وهي قيا�ض )

العاملية. وهي  ال�شطحية  ارتفاع درجات احلرارة  العاملية مع  احلرارة يف املحيطات 

�صعاعي اأحادي  ثري االإ بارامرت مفيد للتجارب املرتبطة بتغري املناخ حيث يتغري التاأ

اأهمية  لقيا�ض  وذلك  املناخ،  ح�شا�شية  بارامرت  مع  مقارنته  ميكن  عندما  ال�ترية، 

املناخ.  تغري  معدل  حتديد  يف  املحيط  قبل  من  احلرارة  وامت�شا�ض  املناخ  ا�شتجابة 

ك�صيد الكربون  وميكن قيا�ض الفعالية انطالقًا من اختبار مبني على زيادة يف ثاين اأ

العاملي ل�شايف  املت��شط  ال�احدة، كن�شبة  ال�شنة  1% يف  تبداأ من  الغالف اجلوي  يف 

�شعاعي يف اأعلى الغالف اجلوي واملتجه جن�بًا اإىل ن�شبة ا�شتجابة املناخ  التدفق الإ

العابرة. )انظر ح�صا�صية املناخ(.

Organic aerosol

مركبات  من  ول  الأ املقام  يف  ؤلفة  امل� اجل�ية  هباء  االأ جزئيات  الع�صوية   هباء  الأ

عنا�رس  من  اأقل  ومقادير  وك�شجني  والأ والهيدروجني  الكرب�ن  خا�شة  ع�ش�ية، 

الهباء اجلوي  اأي�شًا  انظر   .)405 1995، �ض.  )ت�شارل�ش�ن وهينتزنربغ،  اأخرى 

الكربوين.

Ozone

وك�شجني )O3(، اأحد املك�نات  وزون، وه� ال�شكل الثالثي الذرات لالأ وزون  الأ الأ

طريق  وعن  طبيعية  ب�ش�رة  الرتوبو�صفر  يف  يتك�ن  وه�  اجل�ي.  للغالف  الغازية 

ن�شطة الب�رسية  التفاعالت الكيميائية ال�ش�ئية التي ت�شرتك فيها غازات نا�شئة عن الأ

وزون دور اأحد غازات  )ال�شباب الدخاين( على ال�ش�اء. ويف ال�صرتاتو�صفري، يلعب الأ

�شعاع ال�شم�شي ف�ق  الدفيئة. ويتك�ن اأوزون ال�شرتات��شفري نتيجة التفاعل بني الإ

وك�شجني اجلزيئي )O2(. ويلعب اأوزون ال�شرتات��شفري دورًا  البنف�شجي وبني الأ

ق�شى يف طبقة  �شعاعي لل�شرتات��شفري. ويبلغ تركيزه حّده الأ رئي�شيًا يف الت�ازن الإ

وزون. الأ

Ozone hole

وزون. وزون  انظر طبقة االأ ثقب الأ

Ozone layer

حده  وزون  الأ تركيز  فيه  يبلغ  طبقة  على  ال�صرتاتو�صفري  يحت�ي  وزون   الأ طبقة 

اإىل   12 نح�  من  الطبقة  هذه  ومتتد  وزون.  االأ طبقة  عليها  يطلق  ما  وهي  على،  الأ

نح�  بني  ق�شى  الأ حده  وزون  الأ تركيز  ويبلغ  البحر،  �شطح  ف�ق  كيل�مرتًا   40

مركبات  انبعاثات  جراء  من  لال�شتنفاد  الطبقة  هذه  وتتعر�ض  كيل�مرتًا.  و25   20

الربيع يف ن�شف  اأثناء ف�شل  عام  . ويحدث يف كل  املن�صاأ الب�رسية  الكل�ر والربوم 

وزون ف�ق املنطقة القطبية اجلن�بية، وه�  الكرة اجلن�بي ا�شتنفاد ق�ي لطبقة الأ

ا�شتنفاد يحدث اأي�شًا من جراء مركبات الكل�ر والربوم الب�رسية املن�شاأ بالإ�شافة اإىل 

وزون.  قليم. ويطلق على هذه الظاهرة ا�شم ثقب الأ الظروف اجل�ية املحددة لهذا الإ

انظر بروتوكول مونرتيال.

Pacific decadal variability

تقلبية املحيط الهادئ العقدية  تقلبية متقارنة يرتاوح نطاقها بني العق�د اإىل ما 

بني العق�د يف دوران الغالف اجل�ي واملحيطات التحتية يف ح��ض املحيط الهادئ. 

وتظهر اأكرث ما تظهر يف �شمال املحيط الهادئ حيث تتغري التقلبات يف ق�ة ال�شغط 

كما  البحر،  �صطح  درجات حرارة  تغري  مع  لي�تية  الأ املنخف�ض يف اجلزر  ال�شت�ي 

وترتبط بالتقلبات العقدية يف دوران الغالف اجل�ي، ودرجات حرارة �شطح البحر 

ودوران املحيطات على ط�ل ح��ض املحيط الهادئ. وت�شاهم التقلبات تلك يف تعديل 

الهادئ  املحيط  لتقلبية  �شا�شية  الأ املقايي�ض  اأما  التذبذب اجلنوبي.  النينيو/  دورة 

�رس تذبذب املحيط الهادئ العقدي  �رس �صمال الهادئ )NPI( وموؤ العقدية فهي: موؤ

�رس تذبذب املحيط الهادئ )IPO( ما بني العقود ويرد تعريف كل  )PDO( وموؤ

ذلك يف الإطار 4-3.

Pacific-North American (PNA) pattern

منط �صمال اأمريكا – املحيط الهادئ )PNA(  منط م�جة ج�ية وا�شعة النطاق، 

ميثل �شل�شلة من ظ�اهر ال�شذوذ الرتوب��شفريية املرتفعة واملتدنية ال�شغط متتد من 

مريكا ال�شمالية.  املنطقة �شبه املدارية الغربية للمحيط الهادئ اإىل ال�شاطئ ال�رسقي لأ

انظر م�ؤ�رس منط �شمال اأمريكا – املحيط الهادئ. انظر الإطار 4-3.

Palaeoclimate

مناخ ع�صر ما قبل التاريخ  ه� املناخ خالل الفرتات التي �شبقت ا�شتحداث اأدوات 

القيا�ض، مبا يف ذلك الفرتة الزمنية التاريخية واجلي�ل�جية التي ل تت�فر عنها �ش�ى 

�شجالت البيانات املناخية غري املبا�رسة.

Parametrization

متثل  تقنية  اإىل  املناخية  النماذج  يف  امل�شطلح  هذا  ي�شري  البارامرتات   حتديد 

املكانية  ال�شتبانة  نهائي على م�شت�ى  البت فيها على نح�  التي ل ميكن  العمليات 
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والزمانية للنم�ذج )عمليات النطاق دون ال�شبكي( عن طريق العالقات بني التدفق 

الزماين  اأو  املكاين  ال��شطي  ثر  الأ وبني  من�ذجه  تبيان  مت  الذي  النطاق  ال�ا�شع 

لعمليات النطاق دون ال�شبكي هذه.

Patterns of climate variability

اأمناط تقلبية املناخ  انظر طرق تقلبية املناخ.

Percentile

املئني  ي�شكل املئني قيمة على مقيا�ض من 100، وي�شري اإىل الن�شبة املئ�ية من قيم 

جمم�عات بيانات القيم تعادله اأو تك�ن اأدنى منه. وغالبًا ما ُي�شتعمل املئني لتقدير 

ن�شب الت�زيع الق�ش�ى. كاأن ُي�شتعمل مثاًل املئيني الت�شعني )العا�رس( للدللة على 

عتبة الت�زيعات الق�ش�ى العليا )ال�شفلى(.

Permafrost

الرتبة ال�صقيعية  اأر�ض )تربة اأو �شخر مع ما ي�شم من جليد وم�اد ع�ش�ية( تظل 

على  متتاليتني  ل�شنتني  )�شل�شي��ض(  املئ�ية  ال�شفر  درجة  من  اأقل  درجة حرارتها 

قل )فان اإيفردجنني، 1998(. الأ

pH

درجة احلمو�صة  هي قيا�ض ل اأبعاد له حلم��شة املاء )اأو اأي حمل�ل( بح�شب تركيز 

ل�غارمتي  مقيا�ض  على  احلم��شة  درجة  وتقا�ض   .)H+
( فيه  الهيدروحني  اأي�نات 

إن اأي انخفا�ض يف  pH = –log10)H. وبالتايل فا
+(i حيث ت�شاوي درجة احلم��شة: 

درجة احلم��شة مبقدار وحدة واحدة ي�ازي زيادة قدرها ع�رسة اأ�شعاف يف تركيز 

اأي�نات الهيدروجني، اأو احلم��شة.

Photosynthesis

الكرب�ن  اأك�شيد  ثاين  النباتات من خاللها  التي متت�ض  العملية  ال�صوئي   التمثيل 

ك�شجني  الأ واإطالق  الكرب�هيدرات  لتك�ين  املاء(  يف  البيكرب�نات  )اأو  اله�اء  من 

مع هذه العملية. وهناك عدة طرق للتمثيل ال�ش�ئي م�شح�بة با�شتجابات متفاوتة 

بثاين  التخ�شيب  اأي�شًا  انظر  اجلوي.  الغالف  يف  الكرب�ن  اأك�شيد  ثاين  لرتكيزات 

.C4 ونباتات C3 اأك�شيد الكرب�ن ونباتات

Plankton

العوالق  اأج�شام جمهرية تعي�ض يف الطبقات العليا من النظم املائية. وهناك فارق 

التمثيل ال�صوئي للتزود بالطاقة وبني الع�الق  بني الع�الق النباتية املعتمدة على 

احلي�انية التي تتغذى بالع�الق النباتية.

Pleistocene

احلقبة  نهاية  من  متتد  رباعيتني  حقبتني  من  بكر  الأ احلقبة  البلي�صتو�صني  

البلي��شينية، اأي من قرابة 1.8 ملي�ن �شنة واإىل بداية احلقبة الهولو�صينية )الع�رس 

احلديث( اأي منذ 11.6 األف عام.

Pollen analysis

اآن،  يف  البيئة  تعمري  إعادة  وا الن�شبي  التاريخ  حتديد  تقنية  الطلع   غبار  حتليل 

تق�م على حتديد وتعداد اأن�اع غبار الطلع املحف�ظة يف اخُلث وتر�شبات البحريات 

خرى. انظر البيانات غري املبا�رسة. والروا�شب الأ

Post-glacial rebound

ر�ض وقاع البحر يف اأعقاب تناق�ض حمل  الرتداد بعد اجلليدي  احلركة الراأ�شية لالأ

ق�صى )منذ  اأية كتلة جليدية، واملثال عليه بل�غ الرتداد بعد الع�رس اجلليدي حده االأ

21 األف عام(. والرتداد حركة اأر�شية مت�ازنة الت�شاغط.

Precipitable water

املياه القابلة للتهطال  اإجمايل كمية بخار املاء يف الغالف اجلوي امل�ج�دة يف عام�د 

اإىل ارتفاع  �شاق�يل يف وحدة مناطقية �شاملة. ودرجت العادة على قيا�شها ا�شتنادًا 

املياه يف اإناء من ال�حدة ال�شاملة ذاتها.

Precursors

ؤثر  ت� ولكنها  اجلوية،  هباء  االأ اأو  الدفيئة  غازات  غري  حي�ية  مركبات  ال�صالئف  

هباء اجل�ية عن طريق الدور الذي ت�شطلع به يف  على تركيزات غازات الدفيئة اأو الأ

العمليات الفيزيائية اأو الكيميائية التي تنظم معدلت اإنتاجها اأو تدمريها.

Predictability

اإمكانية التنبوؤ  مدى اإمكانية التكهن بحالت نظام ما يف امل�شتقبل، بناء على معرفة 

حالته الراهنة واملا�شية.

ونظرًا اإىل عدم دقة املعارف املت�فرة عم�مًا عن حالت النظام املناخي ال�شابقة 

واحلالية، ونظرًا اإىل عدم دقة النماذج التي ت�شتعمل تلك املعارف للتنبوؤ باملناخ، 

إن  فا الكلي،  واالختالل  بالالخطية  بطبيعته  متيز  لطاملا  املناخي  النظام  اأن  ومبا 

اأي�شًا. وحتى ب�ج�د مناذج ور�شدات  لطاملا كانت حمدودة  باملناخ  ؤ  التنب� اإمكانية 

ؤ بنظام لخطي كهذا )اجلمعية  مكانية التنب� ع�ش�ائية الدقة، فقد تظل هناك حدود لإ

ر�شاد اجل�ية، 2000(. مريكية لالأ الأ

Pre-industrial

الع�صر ما قبل ال�صناعي  انظر الثورة ال�صناعية.

Probability Density Function (PDF)

دالة توزيع الحتمالت  دالة ت�زيع الحتمالت هي الدالة التي ت�شري اإىل الفر�ض 

الن�شبية لظه�ر ن�اجت خمتلفة ملتغري من املتغريات. وتندمج الدالة يف وحدة واحدة 

على نطاق املجال التي ُحددت من اأجله، وتتميز بخا�شية ت�شاوي التكامل يف جمال 

فرعي ما ي�شاوي احتمال ظه�ر نتيجة املتغري داخل املجال الفرعي ذاته. واملثال على 

ذلك اأنه ميكن الت��شل اإىل احتمال �شذوذ درجات احلرارة املحدد ب�شكل ما، تزيد عن 

ال�شفر، ب�ا�شطة دالة ت�زيع الحتمالت، وذلك بتكامل هذه الدالة يف كافة ظ�اهر 

ت�زيع  دالت  تعريف  ويتم  ال�شفر.  عن  تزيد  التي  احلرارة  درجات  مع  ال�شذوذ 

الحتمالت التي ت�شف متغريين اأو اأكرث ب�شكل متزامن بالطريقة ذاتها.

Projection

�صقاط  ه� اإمكانية التط�ر امل�شتقبلي لكمية اأو جمم�عة من الكميات يتم ح�شابها  الإ

�شقاطات والتنب�ؤات  حيان مب�شاعدة اأحد النماذج. ويتم التمييز بني الإ يف كثري من الأ

بالتط�رات  مثاًل  تتعلق  افرتا�شات  على  تنط�ي  �شقاطات  الإ اأن  على  للت�شديد 

تتحقق،  ل  اأو  تتحقق  قد  التي  امل�شتقبلية  والتكن�وجية  – القت�شادية  الجتماعية 

�صقاطات املناخية  ومن ثم تك�ن خا�شعة لقدر كبري من عدم اليقني. انظر اأي�شًا االإ

ات املناخية. والتنبوؤ

Proxy

املبا�رس ه� �شجل حملي يتم تف�شريه  املناخي غري  امل�ؤ�رس  بيانات غري مبا�صرة  

با�شتخدام املبادئ الفيزيائية والفيزيائية البي�ل�جية لتمثيل جمم�عة من التغريات 

بهذه  امل�شتمدة  باملناخ  املرتبطة  البيانات  اإىل  وُي�شار  املا�شي.  يف  باملناخ  املرتبطة 

الطريقة باأنها بيانات غري مبا�رسة. ومن اأمثلة البيانات غري املبا�رسة �شجالت حتليل 

�صجار وال�شمات املميزة لل�شعاب املرجانية وخمتلف  غبار الطلع وحلقات جذوع االأ

البيانات امل�شتقاة من عينات من جوف اجلليد.
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Quaternary

1.8 ملي�ن �شنة(  اإىل  حقبة جي�ل�جية تتبع احلقبة الثالثة )65  احلقبة الرابعة  

ح�شب التعريف الراهن )الذي يعاد النظر فيه حاليًا( متتد احلقبة الرابعة من 1.8 

ملي�ن �شنة وحتى وقتنا الراهن، وتتاألف من حقبتني: احلقبة البل�صتونية واحلقبة 

الهولو�صينية.

Radiative forcing

�شعاع الراأ�شي، اأي  �شعاعي ه� التغيري الطارئ على الإ �صعاعي  التاأثري الإ التاأثري الإ

النازل ناق�ض ال�شاعد )ويقا�ض بال�اط يف املرت املربع ال�احد( يف الرتوبوبوز نتيجة 

لتغري داخلي اأو تغيري يف التاأثري اخلارجي للنظام املناخي، كحدوث تغري يف تركيز 

املثال. ويح�شب  �شبيل  على  ال�شم�شي  �شعاع  الإ اإجمايل  يف  اأو  الكربون  ك�صيد  اأ ثاين 

غري  قيمها  عند  الرتوب��شفري  خ�شائ�ض  جميع  تثبيت  مع  عادة  �شعاعي  الإ التاأثري 

اإذا ا�شطربت، وال�شماح  ال�شرتات��شفري،  امل�شطربة، وبعد مراعاة درجات حرارة 

يف  تغري  اأي  يح�شل  مل  واإذا  – الديناميكي.  �شعاعي  الإ الت�ازن  مع  تتكيف  اأن  لها 

احلايل،  التقرير  هداف  ولأ ف�ريًا.  �شعاع  الإ ي�شمى  ال�شرتات��شفري،  درجات حرارة 

�شعاعي بالإ�شافة اإىل ما �شبق، على اأنه التغري املرتبط ب�شنة 1750،  يعرف التاأثري الإ

ويدل على قيمة مت��شطه ال�شن�ي العاملي ما مل يذكر خالف ذلك. ويجب عدم اخللط 

�صعاعي، حيث اإنه م�شطلح مماثل ل��شف  ثري ال�صحب االإ �شعاعي وتاأ بني التاأثري الإ

�شعاع ال�شاقط  مر ي�شتعمل ملعرفة تاأثري ال�شحب على كثافة الإ قيا�ض ل عالقة له بالأ

يف اأعلى الغالف اجلوي.

Radiative forcing scenario

ثري  �صعاعي  عر�ض معق�ل للتط�ر الذي �شيطال يف امل�شتقبل التاأ �صيناريو التاأثري الإ

�صعاعي املقرتن، على �شبيل املثال، بالتغريات يف تركيب الغالف اجل�ي اأو التغري  االإ

الن�شاط  التغريات يف  بالع�امل اخلارجية، مثل  املقرتن  اأو  را�صي،  االأ ا�صتخدام  يف 

�صعاعي كمدخالت يف النماذج  ثري االإ التاأ ال�شم�شي. وميكن ا�شتخدام �شيناري�هات 

�صقاطات املناخية. املناخية املب�شطة بغية ح�شاب االإ

Rapid climate change

التغري املناخي ال�صريع  انظر التغري املناخي املفاجئ.

Reanalysis

عمليات اإعادة التحليل هي حتاليل للغالف اجل�ي واملحيطات من  اإعادة التحليل  

واملحيطية  اجل�ية  الكميات  من  والتيارات وغريها  والرياح  احلرارة  درجات  حيث 

نتجت عن معاجلة بيانات ج�ية وحميطية �شابقة، با�شتخدام اأحدث مناذج التنب�ؤات 

اجل�ية وتقنيات التمثل التقليدية. وي�شاعد ا�شتخدام طرق متثل ثابتة جلمع البيانات 

التحاليل  يف  تظهر  التي  التحليلي  النظام  تغري  عن  الناجتة  التاأثريات  جتنب  على 

الت�شغيلية. ولكن رغم حت�شني ال�شتمرارية، مازالت عمليات اإعادة التحاليل العاملية 

تعاين من تغري التغطية ومن انحرافات يف نظم الر�شد.

Reconstruction

املناخية  النظم  على حتديد  للم�شاعدة  املناخية  امل�ؤ�رسات  ا�شعمال  البناء   اإعادة 

)املا�شية عم�مًا(.

Reforestation

اإعادة التحريج  زراعة غابات على اأرا�ض كانت حتت�ي من قبل على غابات ولكنها 

اأخرى. وللمزيد من املعل�مات عن م�شطلح »الغابة« وما  اإىل ا�شتخدامات  حت�لت 

الغابات، ميكن  إزالة  التحريج وا احلراجة واإعادة  يت�شل بها من م�شطلحات، مثل 

ب�شاأن  املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلك�مية  للهيئة  اخلا�ض  التقرير  اإىل  الرج�ع 

را�شي واحلراجة )الهيئة احلك�مية الدولية  را�شي وتغري ا�شتخدام الأ ا�شتخدام الأ

بالتحديدات واخليارات  التقرير اخلا�ض  اأي�شًا  2000(. انظر  املناخ،  املعنية بتغري 

املنهجية ب�شاأن خمزون النبعاثات الناجتة عن تده�ر الغابات واإزالة اأن�اع اأخرى 

من الغطاء النباتي نتيجة الن�شاط الب�رسي املبا�رس )الهيئة احلك�مية الدولية املعنية 

بتغري املناخ، 2003(.

Regime

النظام النمطي  ي�شكل النظام النمطي اأبرز حالت النظام املناخي وغالبًا ما ميثل 

مناط تقلبية املناخ. مناط اأو من اأ مرحلة واحدة من الأ

Region

ي اإقليم 
قليم  اأرا�ض تتميز بعنا�رس جغرافية ومناخية حمددة. ويتعر�ض مناخ اأ الإ

را�صي  االأ ا�صتخدام  وخ�شائ�ض  الت�ب�غرافيا،  مثل  قليمية  والإ املحلية  للتاأثريات 

والبحريات اإلخ، ف�شاًل عن التاأثريات البعيدة من اأقاليم اأخرى. انظر االرتباط عن 

بعد.

Relative sea level

م�صتوى �صطح البحر الن�صبي  م�شت�ى �شطح البحر الذي يتم قيا�شه مبقيا�س املد 

ر�ض التي يقع عليها. انظر اأي�شًا مت��شط م�شت�ى �شطح البحر.  واجلزر بالن�شبة لالأ

�شطح  م�شت�ى  مت��شط  اأنه  على  عادة  فيعرف  البحر  �شطح  م�شت�ى  مت��شط  اأما 

البحر الن�شبي على مدى فرتة زمنية معينة، مثل �شهر اأو �شنة، واأي فرتة ط�يلة مبا 

م�اج واملد واجلزر. انظر  فيه الكفاية تكفي لقيا�ض مت��شط الظ�اهر العابرة مثل الأ

تغري م�صتوى �صطح البحر.

Reservoir

التي  الغالف اجلوي،  املناخي، غري  النظام  اأحد مك�نات  امل�صتودع )اخلزان(  

و اإطالقها، مثل الكرب�ن 
تت�شم بقدرتها على تخزين مادة مثرية للقلق اأو جتميعها اأ

اأو اأحد غازات الدفيئة اأو اأحد ال�صالئف. وتعترب املحيطات والرتبة والغابات اأمثلة 

خلزانات الكرب�ن. واأما امل�شتجمع )Pool( فه� م�شطلح مرادف )وجتدر املالحظة 

حيان(. ويطلق على الكمية  اأن تعريف امل�شتجمع ي�شمل الغالف اجلوي يف كثري من الأ

املطلقة املحتجزة يف اخلزان، خالل فرتة زمنية حمددة، ا�شم املخزون.

Respiration

ثاين  اإىل  الع�ش�ية  امل�اد  الكائنات احلية  التي حت�ل عن طريقها  العملية  التنف�ض  

وك�شجني اجلزيئي. ك�صيد الكربون، حيث تطلق الطاقة وت�شتهلك الأ اأ

Response time

فرتة ال�صتجابة  فرتة ال�شتجابة اأو مدة التكيف هي ال�قت الذي يحتاجه النظام 

عن  ناجم  تاأثري  حدوث  بعد  جديدة  حالة  مع  الت�ازن  عادة  لإ مك�ناته  اأو  املناخي 

تفاعالت متبادلة )تغذية مرتدة( خارجية وداخلية. وتختلف مدة ال�شتجابة كثريًا 

بالن�شبة ملختلف مك�نات النظام املناخي. فمدة ال�شتجابة يف الرتوب��شفري ق�شرية 

ن�شبيًا، اإذ ترتاوح بني اأيام واأ�شابيع، بينما يت�ازن ال�صرتاتو�صفري يف نطاق زمني يبلغ 

إن لها  عادة ب�شعة اأ�شهر. ونظرًا ملا تت�شم به املحيطات من قدرة حرارية كبرية، فا

ع�ام اأحيانًا.  زمن ا�شتجابة اأط�ل كثريًا متتد عادة من عق�د اإىل قرون اأو اآلف الأ

إن زمن ال�شتجابة يف نظام ال�شطح – الرتوبو�صفري ال�شديد التقارن تك�ن  ولذلك فا

طريق  عن  اأ�شا�شًا  تتحدد  وهي  ال�شرتات��شفري،  ا�شتجابة  زمن  مع  باملقارنة  بطيئة 

�شبيل  على  اجلفاف  )حلالت  �رسيعًا  احليوي  الغالف  ي�شتجيب  وقد  املحيطات. 

)ط�ل  العمر  م�شطلح  انظر  املفرو�شة.  للتغريات  اأي�شًا  �شديد  ببطء  ولكن  املثال( 

التي  العمليات  مبعدل  املت�شل  ال�شتجابة  ملدة  خمتلف  تعريف  على  للعث�ر  البقاء( 

ت�ؤثر على تركيز الغازات النزرة.
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Return period

فرتة الرتداد  مت��شط الفرتة الزمنية الفا�شلة بني حدوث ظاهرة حمددة ما مرات 

ر�شاد اجل�ية، 2000(. مريكية لالأ اأخرى )اجلمعية الأ

Return value

دنى، على نح� متبادل( ملتغري ما والذي  ق�شى )اأو الأ املدل�ل الأ مدلول الرتداد  

يظهر و�شطيًا خالل فرتة زمنية حمددة )خالل 10 �شن�ات مثاًل(.

Scenario

حيان، للطريقة التي قد يتط�ر بها  ال�صيناريو  و�شف معق�ل، ومب�شط يف كثري من الأ

امل�شتقبل، ا�شتنادًا اإىل جمم�عة افرتا�شات متجان�شة ومت�شقة داخليًا ب�شاأن الق�ى 

�صقاطات، ولكنها  االإ املحركة والعالقات الرئي�شية. وقد ت�شتمد ال�شيناري�هات من 

ب��شف  اأحيانًا  وتقرتن  اأخرى  اإ�شافية من م�شادر  معل�مات  اإىل  ت�شتتند  ما  غالبًا 

املناخ  و�صيناريو   SRES اخلا�س  التقرير  �صيناريوهات  اأي�شًا  انظر  �رسدي. 

و�صيناريو االنبعاثات.

Sea ice

اجلليد البحري  اأي �شكل من اأ�شكال اجلليد امل�ج�د يف البحار، والنا�شئ عن جتمد 

مياه البحر. وه� اإما قطع جليدية متقطعة )اجلليد الطايف( حتركه الرياح والتيارات 

متحركة  غري  جليدية  �شفيحة  اأو  طافية(،  جليدية  )كتل  اإىل  املحيطات  �شط�ح  على 

مل  الذي  البحري  اجلليد  وي�شمى  للياب�شة(.  املال�شق  )اجلليد  بال�شاطئ  ملت�شقة 

ال�صنوات  املتعدد  اجلليد  اأما  وىل.  االأ ال�صنة  بجليد  ال�احدة  ال�شنة  عمره  يتجاوز 

فه� اجلليد البحري الذي ظل م�ج�دًا لفرتة م��شم الذوبان ال�شيفي مرة واحدة 

قل. على الأ

Sea level change

النطاقني  على  البحر  �شطح  يتغري م�شت�ى  اأن  ميكن  البحر   تغري م�صتوى �صطح 

 )2( املحيطات،  اأح�ا�ض  �شكل  يف  تغريات  حدوث   )1( نتيجة:  واملحلي  العاملي 

وتغريات يف اإجمايل الكتلة املائية )3( وتغريات يف كثافة املياه. وت�شمى التغريات يف 

 .)steric( م�شت�ى �شطح البحر الناجتة عن تغري يف كثافة املياه باأثر الت�زع الفراغي

لدرجات  الفراغي  الت�زع  اأثر  يف  تغري  عن  فقط  الناجتة  الكثافة  يف  التغريات  اأما 

عن  الناجتة  الكثافة  يف  التغريات  ت�شمى  بينما   ،)thermosteric( فتدعى  احلرارة 

تغري يف املل�حة )halosteric(. انظر اأي�شًا امل�شت�ى الن�شبي ل�شطح البحر، والتمدد 

احلراري.

Sea level equivalent (SLE)

البحر يحدث عند  املن�ش�ب الإجمايل ل�شطح  تغري يف  تكافوؤ م�صتوى �صطح البحر  

و اإزالتها.
اإ�شافة كمية ما من املاء اأو اجلليد اإىل املحيطات اأ

Seasonally frozen ground

ر�س املتجمدة. ر�ض املو�صمية التجمد  انظر االأ الأ

Sea surface temperature

درجات  جمم�ع  البحر  �شطح  حرارة  بدرجة  ُيعنى  البحر   �صطح  حرارة  درجة 

متار القليلة العليا من املحيط،  حرارة ال�ش�ائل حتت �شطح البحر مبا�رسة اأي يف الأ

املن�شاقة.  العائمة  واملحطات  الغاط�شة  الطافية  واملحطات  ال�شفن  ب�ا�شطة  وتقا�ض 

ربعينات من القرن املا�شي التح�ل من القيا�ض ب�ا�شطة ال�شفن،  ومت اعتبارًا من الأ

القيا�ض  اأما  املحركات.  ت�شحبه  الذي  املاء  من  عينات  جمع  اإىل  الدل�،  با�شتعمال 

جزئ  و�شمكها  العليا،  )الطبقة  ال�صطحي  الغ�صاء  حرارة  لتحديد  ال�شاتل  ب�ا�شطة 

على  �شعة دون احلمراء اأو ال�شنتيمرت الأ من املليمرت( كما ت�شتخدم لهذا الغر�ض الأ

اأو امل�جات املتناهية ال�شغر ولكن لبد من تعديلها كي تت�افق مع درجات حرارة 

ال�ش�ائل.

Sensible heat flux

الغالف اجلوي  اإىل  ر�ض  تدفق احلرارة من �شطح الأ تدفق احلرارة املح�صو�ض  

الطاقة  ميزانية  مك�نات  اأحد  وه�  املرحلية،  املائية  بالتغريات  يرتبط  ل  الذي 

ال�شطحية.

Sequestration

احلجز  انظر االمت�صا�س.

Significant wave height

م�اج  الأ عل�  من  ثلث  على  لأ ق�شى  الأ الرتفاع  مت�ش�ط  الكبري   مواج  الأ ارتفاع 

م�اج العالية( الذي ي�ش�د خالل فرتة زمنية حمددة. )البحر والأ

Sink

هباء  االأ اأو  الدفيئة  غازات  اأحد  تزيل  اآلية  اأو  ن�شاط  اأو  عملية  م�صرف   بالوعة، 

هباء اجل�ية من الغالف اجلوي. اجلوية اأو اأحد �صالئف غازات الدفيئة اأو الأ

Slab-ocean model

منوذج ال�صطوح - املحيطات  عر�ض مب�شط للمحيط يف منوذج مناخي ما على اأنه 

طبقة �شاكنة من املاء يرتاوح عمقها بني 50 اإىل 100 م. ول ميكن ا�شتعمال النماذج 

املناخية ملحيط م�شطح اإل لتقدير ا�شتجابة ت�ازن املناخ لتاأثري معني، ولي�ض لتط�ر 

املناخ العابر. انظر جتربة التوازن واملناخ العابر.

Snow line

دونه  يرتاكم  ل  الذي  احلد  وه�  الدائم  الثلجي  للغطاء  دنى  الأ احلد  ثلجي   خط 

الثلج.

Soil moisture

ر�ض، واملتاح للتبخر. رطوبة الرتبة  املاء املخزن يف الرتبة اأو على �شطح الأ

Soil temperature

ر�س. حرارة الرتبة  انظر حرارة االأ

Solar activity

الن�صاط ال�صم�صي  تتبدى على ال�شم�ض فرتات من تاأجج الن�شاط املالحظ يف عدد من 

�شعاع ال�شم�شي والن�شاط املغناطي�شي  البقع ال�صم�صية، وذلك بالإ�شافة اإىل ناجت الإ

زمنية  نطاقات  مدى  على  التغريات  هذه  وحتدث  الطاقة.  عالية  جزيئات  وابتعاث 

ترتاوح بني ماليني ال�شن�ات والدقائق. انظر اأي�شًا الدورة ال�صم�صية.

Solar (‘11 year’) cycle

حد ع�صر عاماً ال�صم�صية  تعديل �شبه منتظم للن�صاط ال�صم�صي مع تفاوت  دورة الأ

يف مت�شع الذبذبة وخالل فرتة ترتاوح بني 9 و13 عامًا.

Solar radiation

اإليه  وي�شار  ال�شم�ض.  ك�كب  يبعثه  اإلكرتومغناطي�شي  اإ�شعاع  ال�صم�صي   �صعاع  الإ

من  مميز  نطاق  ال�شم�شي  �شعاع  ولالإ الق�صرية.  باملوجات  �شعاع  الإ با�شم  اأي�شًا 

ط�ال  اأط�ال م�جية )طيف( حتددها درجة حرارة ال�شم�ض وت�شل اإىل ذروتها عند الأ

إ�صعاع ال�صم�س. حمر، وا �صعاع احلراري دون االأ امل�جية ال�ا�شحة. انظر اأي�شًا االإ
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Soot

جزيئات ال�صناج  جزيئات تتك�ن اأثناء اإطفاء الغازات عند احلافة اخلارجية للهب 

ك�شجني  ول من الكرب�ن ومقادير اأقل من الأ بخرة الع�ش�ية، وتتاألف يف املقام الأ الأ

والهيدروجني امل�ج�دين كمجم�عات كرب�ك�شيلية وفين�لية وتتخذ هيكاًل غرافيتي 

�صود والفحم النباتي )ت�شارل�ش�ن وهينتزنربغ،  غري مكتمل. انظر اأي�شًا الكربون االأ

1995، �ض 406(.

Source

هباء اجلوية يف  امل�صدر  اأي عملية اأو ن�شاط اأو اآلية تطلق اأحد غازات الدفيئة اأو االأ

هباء اجل�ية. الغالف اجلوي اأو اأحد �صالئف غازات الدفيئة اأو الأ

Southern Annular Mode (SAM)

ولكنها  ال�صمايل  احللقي  النمط  منطها  ي�شبه  تقلبات  اجلنوبي   احللقي  النمط 

احللقي  النمط  م�ؤ�رس  انظر  ر�شية.  الأ الكرة  من  اجلن�بي  الن�شف  يف  حت�شل 

اجلن�بي، الإطار 4-3.

Southern Oscillation

التذبذب اجلنوبي  انظر اأي�شًا النينيو/ التذبذب اجلنوبي.

Spatial and temporal scales

النطاقات  من  وا�شع  نطاق  على  املناخ  يتفاوت  قد  والزمنية   املكانية  النطاقات 

 100  000 من  )اأقل  حملية  بني  املكانية  النطاقات  ترتاوح  وقد  والزمنية.  املكانية 

10 ملي�ن كيل� مرت مربع( وقارية )من  اإىل  كيل�مرت مربع( واإقليمية )000 100 

100 ملي�ن كيل� مرت مربع(. وقد ترتاوح النطاقات الزمنية بني م��شمية  اإىل   10

ع�ام(. وجي�ل�جية )مئات املاليني من الأ

SRES scenarios

�صيناريوهات  �شيناري�هات التقرير اخلا�ض هي  �صيناريوهات التقرير اخلا�ض  

بني  من  وت�شتخدم،   )2000( و�ش�ارت  ناكي�شين�فيت�ض  و�شعها  التي  االنبعاثات 

 10 الف�شل  يف  املعرو�شة  املناخية  �صقاطات  لالإ كاأ�شا�ض  اأخرى،  �شيناري�هات 

اأف�شل لهيكلية جمم�عة  من التقرير احلايل. وت�شاعد امل�شطلحات التالية على فهم 

�شيناري�هات التقرير اخلا�ض وكيفية ا�شتخدامها.

Scenario family

اأ�صرة ال�صيناريوهات  ال�شيناري�هات التي لها خط اأحداث مت�شابه من التغري 

من  اأ�رس  اأربع  وت�شم  والتكن�ل�جي.  والقت�شادي  والجتماعي  الدميغرايف 

ال�شيناري�هات من بني جمم�عة �شيناري�هات التقرير اخلا�ض: األف 1، واألف 

2، وباء 1، وباء 2.

Illustrative Scenario

ال�شيناري�هات  �شيناري� ي��شح كل واحد من فئات  ال�صيناريو التو�صيحي  

ناكي�شين�فيت�ض  و�شعه  الذي  ال�شيا�شات  ل�شانعي  امللخ�ض  يف  ال�اردة  ال�شتة 

لفئة  متثيلية  �شيناري�هات  اأربعة  الفئات  هذه  وت�شمل   .)2000( و�ش�ارت 

 ،2 وباء   ،1 وباء   ،2 واألف  باء،   1 األف  والفئات  املت�ازنة  ال�شيناري�هات 

 A1FI املركز  حف�ري  الأ ال�ق�د  �شيناري�هات  لفئة  اإ�شافيني  و�شيناري�هني 

حف�ري A1T. وجميع فئات ال�شيناري�هات  وفئة �شيناري�هات ال�ق�د غري الأ

�شليمة و�شحيحة بنف�ض الدرجة.

Marker Scenario

�شيناري� مت ن�رسه اأ�شاًل يف �شكل م�رسوع �شيناري� على  ال�صيناريو الدليلي  

لكرتوين املتعلق ب�شيناري�هات النبعاثات وذلك ليمثل  م�قع التقرير اخلا�ض الإ

اإىل  الدليلية  ال�شيناري�هات  اختيار  وا�شتند  ال�شيناري�هات.  من  معينة  اأ�رسة 

حداث و�شمات النماذج  ولية التي تعرب عن خط الأ اأف�شل القيا�شات الكمية الأ

خرى،  الأ ال�شيناري�هات  من  اأرجح  الدليلية  ال�شيناري�هات  تعد  ول  املحددة. 

حداث.  ولكن فريق كتابة التقرير اخلا�ض يعتربها م��شحة خلط معني من الأ

وقد اأورد ناكي�شين�فيت�ض و�ش�ارت )2000( ال�شيناري�هات الدليلية ب�شكلها 

املنفح. وخ�شعت هذه ال�شيناري�هات للتدقيق من جانب فريق الكتابة ومن خالل 

ال�شيناري�هات  اختيار  اأي�شًا  اخلا�ض. ومت  بالتقرير  املتعلقة  املفت�حة  العملية 

خرتني من ال�شيناري�هات. لت��شيح الفئتني الأ

Storyline

ال�شيناري�هات(  من  اأ�رسة  )اأو  �شيناري�  ي  لأ �رسدي  و�شف  حداث   الأ خط 

الرئي�شية  املحركة  الق�ى  بني  والعالقات  لل�شيناري�  �شا�شية  الأ ال�شمات  يربز 

وديناميكية تط�رها.

Steric

التج�ّصم   انظر تغري م�صتوى �صطح البحر.

Stock

املخزون  انظر خزان اأو امل�صتودع.

Storm surge

ح�ال  عرام العوا�صف  الزيادة امل�ؤقتة يف ارتفاع البحر يف مكان معني من جراء الأ

العنيفة(. ويعرف عرام  الرياح  ال�شغط اجل�ي و/اأو  )انخفا�ض  املتطرفة  اجل�ية 

الزائد ف�ق امل�شت�ى املت�قع من تغري املد واجلزر وحده يف  القدر  باأنه  الع�ا�شف 

ذلك ال�قت ويف ذلك املكان.

Storm tracks

م�صارات العوا�صف

الإع�شاري  الطق�ض  نظم  م�شارات  اإىل  فقط  �شارة  لالإ �شل  الأ يف  ا�شتعمل  م�شطلح 

الرئي�شية  امل�شارات  فيها  حتدث  التي  املناطق  اإىل  الي�م  ي�شري  ولكنه  الفردية، 

اأنظمة �شغط متدنية )اإع�شارية(  لال�شطرابات ف�ق املدارية، ب��شفها �شل�شلة من 

وعالية )اإع�شارية م�شادة(.

Stratosphere

ال�صرتاتو�صفري  منطقة الغالف اجلوي الكثرية الطبقات، ال�اقعة ف�ق الرتوبو�صفري، 

مناطق  يف  كيل�مرتات   9 بني  )ترتاوح  كيل�مرتات   10 نح�  بني  ارتفاعها  ويرتاوح 

خط�ط العر�ض العليا و16 كلم يف املنطقة املدارية( كحد مت��شط واإىل قرابة 50 كم.

Subduction

ال�صحيفة الطامرة  عملية تتم يف املحيطات تدخل فيها املياه ال�شطحية اإىل قاع املحيط 

ال�صطحية  الهواء  وحركة  كماين،  االإ ال�صخ  ب�ا�شطة  وذلك  املختلطة،  الطبقة  عرب 

فقية التي تظهر عندما ت�شل املياه ال�شطحية اإىل منطقة تقل كثافة الطبقة ال�شطحية  الأ

ال�شطحية، من  اأن تنزلق نزوًل، حتت الطبقة  اإىل  املحلية فيها عن كثافتها فت�شطر 

دون اأن يطراأ اأي تغيري على كثافتها عم�مًا.

Sunspots

البقع  ال�شم�ض. ويزداد عدد  داكنة �شغرية تظهر على  م�شاحات  ال�صم�صية   البقع 

بتفاوت  خا�شة  ب�شفة  ويتفاوت  املرتفع  ال�شم�شي  الن�شاط  فرتات  خالل  ال�صم�صية 

الدورة ال�صم�صية.
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Surface layer

الطبقة ال�صطحية  انظر طبقة الغالف اجلوي احلدودية.

Surface temperature

ودرجة  العاملية،  ال�صطحية  احلرارة  درجة  انظر  ال�صطحية   احلرارة  درجة 

ر�س واجلو، ودرجة حرارة �صطح البحر. ر�س، ودرجة حرارة �صطح االأ حرارة االأ

Teleconnection

الرتباط عن بعد  ه� الرابط بني التقلبات بني التقلبات املناخية من مناطق يف العامل 

حلركة  تداعيات  الفيزيائي،  مبعناها  بعد،  عن  الرتباطات  وتعترب  التباعد.  �شديدة 

املعتادة يف  امل�شارات  قاليم امل�شدر وعرب  الأ الطاقة من  تنقل  النطاق  م�جبة وا�شعة 

الغالف اجلوي.

Thermal expansion

التمدد احلراري  فيما يتعلق مب�شت�ى �شطح البحر، ي�شري ذلك اإىل الزيادة يف احلجم 

املحيطات  املياه. ويف�شي احرتار  التي تنجم عن احرتار  الكثافة(  )والنخفا�ض يف 

اإىل متدد حجمها ومن ثم اإىل زيادة م�شت�ى �شطح البحر. انظر اأي�شًا تغري م�صتوى 

�صطح البحر.

Thermal infrared radiation

اجلوي  والغالف  ر�ض  الأ �شطح  يطلقه  اإ�شعاع  حمر   الأ دون  احلراري  �صعاع  الإ

�شعاع الط�يل امل�جات ويختلف  ر�شي اأو الإ �شعاع الأ وال�شحب. ويعرف اأي�شًا بالإ

الطيف  من  جزءًا  ي�شكل  الذي  حمر  الأ دون  �شعاع  الإ من  القريب  �شعاع  الإ عن 

ط�ال امل�جية )طيف( متميز يف�ق  حمر مدى من الأ �شعاع دون الأ ال�شم�شي. ولالإ

حمر  �شعاع دون الأ حمر يف اجلزء املرئي من الطيف. وطيف الإ ط�ل م�جات الل�ن الأ

�شعاع ق�شري امل�جات ب�شبب  �صعاع ال�صم�صي اأو طيف الإ خمتلف عمليًا عن طيف االإ

ر�ض – الغالف اجل�ي. الختالف يف درجات احلرارة بني ال�شم�ض ونظام الأ

Thermocline

يف  احلرارة  لدرجات  ق�شى  الأ العام�دي  النحدار  تدّرج  طبقة  الثريموكالين  

ال�شت�ائية  �شبه  املناطق  ويف  اأغ�اره.  واأعمق  املحيط  �شطح  بني  وتقع  املحيطات، 

التي  على  الأ العر�ض  خط�ط  منطقة  يف  ال�شطحية  املياه  عادة  م�شدرها  املياه  تك�ن 

ت�جهت نح� خط ال�شت�اء بعد عملية الطمر. ولكنها تنعدم اأحيانًا يف منطقة خط�ط 

عام�دي  متدرج  اأق�شى  طبقة  وهي  الهال��شني،  حملها  فيحل  العالية،  العر�ض 

لدرجات املل�حة.

Thermohaline circulation (THC)

يف  النطاق  وا�شع  دوران  وامللحي   احلراري  التباين  بقوة  املدفوع  الدوران 

املحيطات يح�ل الطبقة العليا املتدنية الكثافة من مياه املحيطات اإىل طبقة مت��شطة 

عماق ثم يعيدها اإىل ال�شطح من جديد. وهذا الدوران ل متماثل،  و اإىل مياه الأ
الكثافة اأ

قاليم املحدودة ال�اقعة يف مناطق خط�ط العر�ض  ويتح�ل نح� مياه عالية الكثافة يف الأ

العالية وت�شمل الع�دة نح� ال�شطح ارتفاع املياه العميقة ببطء نح� ال�شطح وعمليات 

بانت�شار نح� اأقاليم جغرافية اأو�شع بكثري. وي�لد الدوران نتيجة الكثافات العالية 

على اأو قرب ال�شطح اإثر درجات حرارة متدنية و/اأو درجات مل�حة عالية، ولكن 

اآلية  تاأثريات  اأي�شًا  الدوران  تدفع  تداعيات،  من  ال�شائعة  ت�شميته  تثريه  ما  رغم 

االنقالب  لدوران  الت�شمية كمرادف  ت�شتعمل  ما  الرياح واملد واجلزر. وغالبًا  مثل 

اجلنوبي.

Thermokarst

ذوبان  نتيجة  الياب�شة  اأ�شكال  اأهم  تك�ين  اإىل  ت�ؤدي  عملية  احلراري   الكار�صت 

ر�صي الكبرية )فان اإيفردينجن،  الرتبة ال�صقيعية الغنية باجلليد اأو كتلة اجلليد االأ

.)1998

Thermosteric

التج�صيم احلراري  انظر تغري م�صتوى �صطح البحر.

Tide guage

البحرية  امل�اقع  جهاز ي��شع يف م�قع �شاحلي )ويف بع�ض  مقيا�ض املد واجلزر  

العميقة( ويقي�ض با�شتمرار م�شت�ى �شطح البحر بالن�شبة للياب�شة املجاورة. وبذا 

املتناهية  املر�ش�دة  التغريات  البحر  �شطح  مل�شت�ى  الزمني  املت��شط  ت�شجيل  يبني 

البطء يف م�صتوى �صطح البحر الن�شبي.

Total solar irradiance

�شعاع ال�شم�شي ال�ا�شلة خارج الغالف اجلوي  �صعاع ال�صم�صي  كمية الإ اإجمايل الإ

بني  امل�شافة  مت��شط  على  العار�ض  �شعاع  لالإ بالن�شبة  عادي  �شطح  اأي  اإىل  ر�ض  لالأ

ر�ض وال�شم�ض. الأ

وبالتايل  الف�شاء  يف  اإل  ال�شم�شي  �شعاع  لالإ عليها  يّع�ل  قيا�شات  اأخذ  ميكن  ل 

فال�شجالت الدقيقة املت�فرة ل تع�د اإىل �شنة 1978. اأما القيمة املقب�لة عم�مًا فتبلغ 

ال�شائع وج�د  0.2% تقريبًا. ومن  1.368 واط يف املرت املربع ال�احد بدقة قدرها 

تقلبات تبلغ ب�شعة اأع�شار يف املائة ويع�د �شببها يف الغالب اإىل مرور بقع �صم�صية عرب 

�شعاع ال�شم�شي %0.1  القر�ض ال�شم�شي. ويبلغ تقلب الدورة ال�صم�صية لإجمايل الإ

ر�شاد اجل�ية، 2000(. انظر اأي�شًا ت�صمي�س. مريكية لالأ )اجلمعية الأ

Transient climate response

ا�صتجابة مناخية عابرة  انظر ح�صا�صية املناخ.

Tree rings

يف  تظهر  الثان�ي  اخل�شب  من  املركز(  )متحدة  مرتاكزة  حلقات  ال�صجر   حلقات 

من  ال�شجرة  عمر  تقدير  وميكن  املتخ�شبة.  �شجار  الأ جذوع  من  عر�شي  مقطع  اأي 

خالل قيا�ض الختالف بني اخل�شب احلديث الكثيف ذي اخلاليا اجلذعية ال�شغرية 

ويل ال�ا�شع اخلاليا اجلذعية الذي ت�شكل  الذي ت�شكل منذ ف�شل واحد واخل�شب الأ

مثل  املناخ  ببارامرتات  كثافتها  اأو  احللقات  عر�ض  ربط  وميكن  التايل،  الربيع  يف 

احلرارة والتهطال. انظر املعايري غري املبا�رسة.

Trend

التوّجه  تعنى كلمة ت�جه يف هذا التقرير اأي تغري اأحادي ال�ترية يف قيمة متغرية 

ما.

Tropopause

تروبوبوز  احلد الفا�شل بني الرتوبو�صفري وال�صرتاتو�صفري.

Troposphere

ر�ض اإىل ارتفاع  تروبو�صفري  اجلزء ال�شفلي من الغالف اجلوي املمتد من �شطح الأ

قدره نح� 10 كم من منطقة خط�ط العر�ض ال��شطى )ويرتاوح يف املت��شط بني نح� 

9 كم يف املنطقة القطبية و16 كم يف املنطقة املدارية( حيث تظهر ال�شحب وظ�اهر 

الطق�ض. وتنخف�ض درجات احلرارة يف الرتوب��شفري ب�شفة عامة مع الرتفاع.

Turnover time

التجدد  انظر العمر.
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Uncertainty

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

اأو عن عدم التفاق  اإىل املعل�مات  اليقني عن الفتقار  ين�شاأ عدم  يف امل�شتقبل(. وقد 

ح�ل ما ه� معروف اأو حتى على ما ميكن معرفته. وقد يك�ن لعدم اليقني الكثري 

التعريف  اإىل  البيانات  يف  الكمي  للتقييم  القابلة  خطاء  الأ من  ابتداء  امل�شادر،  من 

�صقاطات غري امل�ؤكدة لل�شل�ك الب�رسي. ولذا  الغام�ض للمفاهيم وامل�شطلحات، اأو االإ

ميكن متثيل عدم اليقني مبقايي�ض كمية مثل نطاق القيم املح�ش�بة عن طريق خمتلف 

اأي  التي تعك�ض حكم  تلك  الن�عية مثل  البيانات عن  اأو  الكمية  البيانات  اأو  النماذج 

فريق من اخلرباء. )انظر م��ض و�شنايدر، 2000 ومانينغ واآخرون 2004(. انظر 

رجحية، الثقة. اأي�شًا االأ

United Nations Framework Convention on Climate Change )UNFCCC(

طارية ب�صاأن تغري املناخ  اعتمدت التفاقية يف 9 اأيار/  مم املتحدة الإ اتفاقية الأ

1992 يف ري� دي جانريو من ِقبل  ر�ض  1992 يف ني�ي�رك ووقعت يف قمة الأ ماي� 

وروبية. وهدف التفاقية النهائي ه� ’تثبيت  اأكرث من 150 بلدًا ومن ِقبل اجلماعة الأ

الب�رسية  التدخالت  مينع  م�شت�ى  عند  اجل�ي  الغالف  يف  الدفيئة  غازات  تركيزات 

طراف.  الأ جلميع  بالن�شبة  التزامات  وحتت�ي  املناخي‘.  النظام  يف  اخلطرة  املن�شاأ 

ول لالتفاقية )جميع البلدان  طراف ال�اردة يف املحلق الأ ومب�جب التفاقية تهدف الأ

متر  التي  والبلدان  القت�شادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  ع�شاء  الأ

ينظمها  ل  التي  الدفيئة  غازات  انبعاثات  اإىل �شبط  انتقالية(  اقت�شاداتها مبرحلة 

دخلت  وقد   .2000 عام  بحل�ل   1990 عام  م�شت�يات  اإىل  مونرتيال  بروتوكول 

.Protocol Kyoto التفاقية حيز التنفيذ يف اآذار/ مار�ض 1994. انظر اأي�شًا

Uptake

المت�صا�ض  اإ�شافة مادة مثرية للقلق اإىل خزان )م�شت�دع( ما. ويطلق يف كثري من 

ك�صد الكربون،  حيان على امت�شا�ض امل�اد املحت�ية على الكرب�ن، ول�شيما ثاين اأ الأ

م�شطلح عزل )الكرب�ن(.

Urban heat island

جزر الحرتار احل�صرية  الدفء الن�شبي يف مدينة ما مقارنة مع املناطق الريفية 

مطار  الأ ملياه  ال�شطحي  اجلريان  على  الطارئة  بالتغريات  واملرتبط  بها،  املحيطة 

لبيدو  �شمنتية على الحتبا�ض احلراري، ف�شاًل عن تغريات يف االأ دغال الأ وتاأثريات الأ

هباء اجلوية واإىل ما هنالك. ال�شطحي، وتغريات يف التل�ث واالأ

Ventilation

بطريقة  ال�شطحية  اجل�ي  الغالف  طبقة  مع  املحيطات  خ�شائ�ض  تبادل  التهوية  

)اجلمعية  اجل�ي  الغالف  مع  الت�ازن  قيم  وبني  اخل�شائ�ض  تركيزات  تقارب 

ر�شاد اجل�ية، 2000(. مريكية لالأ الأ

Volume mixing ration

ن�صبة خلط احلجم  انظر جزيئي املول.

Walker Circulation

دوران ووكر  دوران انقالبي مبا�رس مدف�ع حراريًا يف الغالف اجلوي ف�ق املحيط 

الهادئ ال�شت�ائي، مع ارتفاع اله�اء يف اله�اء يف اجلزء الغربي من املحيط الهادئ 

وهب�ط اله�اء يف �رسق املحيط الهادئ.

Water mass

)درجة  للتحديد  قابلة  خ�شائ�ض  ذات  املحيط  ماء  من  كمية  حجم  املائية   الكتلة 

ناجمة عن عملية تك�ين فريدة.  الكيميائية(  احلرارة، واملل�حة، والكثافة، والنزر 

ق�شى خلا�شية حمددة  دنى اأو الأ وغالبًا ما يتم حتديد الكتل املائية من خالل احلد الأ

مثل املل�حة.

Younger Dryas

من  جزءًا  كانت  �شنة،  األف  و11.6   12.9 بني  ترتاوح  فرتة  دريا�ض   ينغر  فرتة 

كرث برودة يف العديد من املناطق  حقبة الذوبان، وتتميز بع�دة م�ؤقتة اإىل الظروف الأ

طل�شي. وخا�شة ح�ل �شمال الأ


