بتغي املناخ.
تقرير الفريق العامل أالول للهيئة احلكومية الدولية املعنية
رّ

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات
ّ

�صاغ الوثيقة:

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

مب�شاركة:

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

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

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

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

ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

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

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

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

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

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

الكربون 23.5[ .بني  22و ]25جيغا طن من الكربون � )Oسنوي ًا
يف الت�سعينيات �إىل [ 7.2بني  6.9و ]7.5جيغا طن من الكربون
([ 26.4بني  25.3و ]27.5جيغا طن من الكربون � )Oسنوي ًا بني
العامني  2000و( 2005بيانات  2004و 2005هي تقديرات م�ؤقتة).
�إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املرتبطة ب�إ�ستخدام أالرا�ضي تُق َّدر بـ
[ 1.6بني  0.5و ]2.7جيغا طن من الكربون ([ 5.9بني  1.8و]9.9
جيغا طن من الكربون � )Oسنوي ًا خالل الت�سعينيات مع أ�ن هذه
التقديرات لي�ست أ�كيدة}7.3{ .
2
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٠

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

2

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

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

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

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

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

)ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ( ﻧﻄﺎﻕ ﺧﺎﺹ
ّ

ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺩﻓﻴﺌﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺎﺋﻲ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮﻱ CH4

ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺯ )(N2O

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

ﻋﺎﳌﻲ

ﻋﺎﻝ
ٍ

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

ﻗﺎﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 ٠٫٠٢] ٠٫٠٧ﺇﻟﻰ [٠٫١٢

ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

 ٠٫٩-] ٠٫٢ﺇﻟﻰ [٠٫١- ٠٫٠] ٠٫١ﺇﻟﻰ [٠٫٢

ﻣﺤﻠﻲ
ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺭﻱ
ﻗﺎﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﳌﻲ
ﻗﺎﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺪﻥ
ﺇﻟﻰ
ٍ

ﻣﺘﺪﻥ
ٍ
ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

ﻛﺮﺑﻮﻥ ﻫﺎﻟﻮﺟﻴﻨﻲ

ﺗﺮﻭﺑﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ

ﺑﻴﺎﺽ ﺳﻄﺤﻲ

ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ

 ٠٫٩-] ٠٫٥-ﺇﻟﻰ [٠٫١-

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺎﺽ
ﺍﻟﺴﺤﺐ

 ١٫٨-] ٠٫٧-ﺇﻟﻰ [٠٫٣-

ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺧﻄﻴﺔ

 ٠٫٠٠٣] ٠٫٠١ﺇﻟﻰ [٠٫٠٣

ﻗﺎﺭﻱ

ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ

 ٠٫٠٦] ٠٫١٢ﺇﻟﻰ [٠٫٣٠

ﻋﺎﳌﻲ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻷﻫﺒﺎﺀ

ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ )(CO2

 ١،٤٩] ١٫٦٦ﺇﻟﻰ [١٫٨٣

ﻋﺎﳌﻲ

ﻣﻴﺜﺎﻥ )(CH4

ﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺳﻔﻴﺮﻱ

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻘ ﱠﻴﻢ
ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

ﻋﺎﻝ
ٍ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺪﻥ
ﺇﻟﻰ
ٍ
ﻣﺘﺪﻥ
ٍ

 ٠٫٦] ١٫٦ﺇﻟﻰ [٢٫٤

٢-

١-

٠

١

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﳌﺮ ّﺑﻊ(

٢

املتو�سط ا إلجمايل أ
للت�ثري ا إل�شعاعي للعام  2005يف ما يخ�صّ ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجت عن أالن�شطة الب�رشية ،با إل�ضافة �إىل
الر�سم  :2تقديرات ونطاق
ّ
أ
املقيم
وامل�ستوى
�شعاعي
ل
ا
ثري
للت�
الف�ضائي)
امل�ستوى
(على
املثايل
اجلغرايف
طار
ل
ا
عن
ناهيك
الهامة،
العوامل
من
وغريها
النيرتوز،
امليثان وثاين أ�ك�سيد
إ
إ
َّ
ي�ضا أ
تطلب ذلك احت�ساب التقديرات غري أالكيدة والال-متماثلة من
للفهم العلمي  .LOSUيظهر أ� ً
الت�ثري ا إل�شعاعي ال�صايف الناجت عن الن�شاط الب�رشي ونطاقهّ .
ح�سابية ب�سيطةُ .تعتبرَ عنا�رص أ
الت�ثري ا إل�شعاعي أالخرى وغري الواردة هنا ذات م�ستوى فهم علمي منخف�ض.
املكونة ،وال ميكن التو�صّ ل �إليه بعملية
ّ
ال�رشوط ِّ
أ
أ
العر�ضية .نطاق الغيوم ال�صناعية امل�ستقيمة
طبيعته
ب�سبب
الر�سم
هذا
يف
مدرجا
لي�س
نه
�
غري
،
ا
�ضافي
�
ا
طبيعي
�شعاعيا
�
ت�
الربكاين
اجلوي
الهباء
ُويعترب
ً
ً
ً
ً
ثرياً
إ
ّ
ّ إ ّ
أ
أ
ي�ضم ت�ثريات �خرى ممكنة للمالحة اجلوية على ال�ضباب { ،2.9الر�سم }2.20
التي ّ
تخلفها الطائرات ال ّ



ملخ�ص لوا�ضعي ال�سيا�سات

ال�شعاعي
واط للمرت املربع الواحد الواحد .تبلغ ن�سبة الت أ�ثري إ
تغي يف الكربون امل�ش ّع[ +0.34 8بني +0.31
املبا�رش الناجت عن رّ
التغي يف امل�ساحة الناجت
و ]+0.37واط للمرت املربع الواحد .يعزّز رّ
تغي الرتبة وت�ساقط الهباء اجلوي الكاربوين أال�سود على الثلوج
عن رّ
ال�شعاعي بن�سبة [ -0.2بني  -0.4و ]0.0و[ +0.1بني 0.0
الت أ�ثري إ
و ]+0.2واط للمرت املربع الواحد تعاقب ّي ًا .وتربز ت أ�ثريات �إ�ضافية
أ�ق ّل من  -/+0.1واط للمرت املربع الواحد يف الر�سم الثاين،2.3{ .
}7.2 ،2.5

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

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

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

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

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

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ  ١٩٦١ﻭ ١٩٩٠ﺑﺎﳌﻠﻤﺘﺮ.

)ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٠

١٤٫٠

٠٫٥-

١٣٫٥

٥٠

ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ
)ﺃ(
ّ

١٤٫٥

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ
)ﺏ(
ّ

٠
٥٠-

١٠٠-

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

٤

)ﺝ( ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

٤٠

٠

٣٦

٤-

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

١٥٠-

٣٢
١٨٥٠

١٩٥٠

١٩٠٠

٢٠٠٠

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

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

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

{ ،5.5اجلدول }5.3

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

التو�سّ ع احلراري

0.12 ± 0.42

0.5 ± 1.6

القمم الثلجية وال ُكتَل اجلليدية

0.18 ± 0.50

0.22 ± 0.77

لوح غرينالند اجلليدي

0.12 ± 0.05

0.07 ± 0.21

اللوح اجلليدي يف القطب ال�شمايل

0.41 ± 0.14

0.35 ± 0.21

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

0.5 ± 1.1

0.7 ± 2.8

جمموع �إرتفاع م�ستوى مياه البحر امللحوظ

0.5 ± 1.8

أ�

0.7 ± 3.1

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

0.7 ± 0.7

1.0 ± 0.3

أ�

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

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

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

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

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

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

ج

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

د

جد
مرجح ّ اً
ّ

مرجح (الليايل)
ّ

ه

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

د

فرتا�ضيا
ً
م�ؤ كد � إ

د

مرجح
ّ

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

و

جد
مرجح ّ اً
ّ

مرجح
ّ

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

و

جد
مرجح ّ اً
ّ

�إرتفاع عدد أالرا�ضي
املت أ�ثرة باجلفاف

مرجح يف معظم املناطق
ّ
منذ ال�سبعينيات

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

تزايد ن�شاط أالعا�صري
املدارية القوية

مرجح يف معظم املناطق
ّ
منذ ال�سبعينيات

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

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

مرجح
ّ

أ�كرث
ً
ترجحا من ا�ستبعاداً

مرجح
ّ
و

مرجح
ّ

و ،ح

مرجح
ّ

ط

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

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

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

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

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

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

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

ﺁﺳﻴﺎ

٠٫٠

٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠

٠٫١

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩٠٠

٠٫٠
١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫١
٠٫٥

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

٢٠٠٠

٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ

ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻝ

٠٫١

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

١٩٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

١٩٠٠

٠٫٠

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﶈﻴﻄﺎﺕ
٠٫١

٠٫٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

١٩٠٠

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

٠٫٠

٠٫١

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٥

٢٠٠٠

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٠٫١

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

٠٫١
٠٫٥
٠٫٠
١٩٠٠

١٩٥٠
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٠

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

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

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

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

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

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

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

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

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

�أ

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

�أف�ضل تقدير

مدى إالحتمال

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

الرتكيزات امل�ستق ّرة
ب
يف العام 2000

0.6

0.9 – 0.3

-

ال�سيناريو ب1

1.8

2.9 – 1.1

0.38 – 0.18

ال�سيناريو A1 T

2.4

3.8 – 1.4

0.45 – 0.20

ال�سيناريو ب٢

2.4

3.8 – 1.4

0.43 – 0.20

ال�سيناريو أ�١ب

2.8

4.4 – 1.7

0.48 – 0.21

ال�سيناريو أ�٢

3.4

5.4 – 2.0

0.51 – 0.23

ال�سيناريو A1FI

4.0

6.4 – 2.4

0.59 – 0.26

احلالة

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

٠٫٦

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ B1

٠٫٥

ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺮ ّﻛﺰﺍﺕ
ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٠

ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

٠٫٤
٠٫٣
٠٫٢

ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1T

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ B1

١٩٠٠

٢٠٠٠

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1F1

٠٫١-

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A2

٠٫٠

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ A1B

٠٫١

ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ B2

ﺍﺣﺘﺮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

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

٢١٠٠

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

من � أش�ن ا�ستمرار �إنبعاثات غازات الدفيئة على امل�ستوى
احلايل �أو مب�ستوى �أعلى �أن يت�سبب مبزيد من إالحرتار
تغيات يف النظام املناخي العاملي خالل القرن
و ُيحدث رّ
املرجح جداً �أن تتخطّى
تغيات من
ّ
الواحد والع�رشين ،رّ
تلك التي �شهدها القرن الع�رشين)10.3( .
• ي�سمح التق ّدم الذي �شهده �إعداد النماذج املناخية بتوفري توقعات
أ�ف�ضل التقديرات ونطاق عدم اليقني ملختلف �سيناريوهات
النبعاثات .وي�س ّلط هذا التقرير ال�ضوء على خمتلف �سيناريوهات
إ
النبعاثات متفادي ًا بالتايل فقدان هذه املعلومات اخلا�صة بال�سيا�سة.
إ
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الحرتار ال�سطحية يف نهاية القرن
كما ُيظهر الر�سم  3درجات إ
الواحد والع�رشين ( )2099-2090اخلا�صة خالل الفرتة املمت ّدة
الختالفات
بني العامني  1980و .1999ت�ش ّدد هذه الدرجات على إ
النبعاثات الواردة يف تقرير SRES
الظاهرة بني �سيناريوهات إ
أالدنى أ
والعلى ،ودرجات عدم اليقني املتوقّعة املرتبطة بهذه
ال�سيناريوهات}10.5{ .
الحتماالت للمتو�سط
• ي�شري هذا التقييم �إىل أ�ف�ضل التقديرات ومدى إ
العاملي لدرجة حرارة الهواء ال�سطحي ل�ستة �سيناريوهات �رسدية
ل إلنبعاثات ويو�ضّ حها الر�سم  .3على �سبيل املثال ،مت ّثل درجة 1.8
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املئوية أ�ف�ضل تقدير لل�سيناريو املتدنيّ (ب( )١حيث يرتاوح مدى
الحتمال بني  1.1درجة مئوية و 2.9درجة مئوية) ،أ� ّما أ�ف�ضل
إ
تقدير لل�سيناريو املرتفع ( )A1FIفهو  4.0درجة مئوية (حيث
الحتمال بني  2.4درجة مئوية و 6.4درجة مئوية).
يرتاوح مدى إ
بيد أ�ن هذه التوقعات تتنا�سب مع املدى الذي حدده تقرير التقييم
الثالث ( 1.4درجة مئوية �إىل  5.8درجة مئوية) ،ت�ص ُعب مقارنتها
مبا�رشة (انظر الر�سم  .)5ويت�ض ّمن التقرير الرابع معلومات
أ�كرث تقدم ًا ألنه يوفّر تقديرات أ�ف�ضل ومدى �إحتمال مق ّيم لكل
الحتمال اجلديد
من ال�سيناريوهات ال�رسدية .وبات �سيناريو إ
يرتكز على عدد أ�كرب من النماذج املناخية أالكرث تعقيد ًا أ
والقرب
�إىل الواقع ،ويت�ض ّمن معلومات جديدة عن طبيعة تركيزات دورة
ال�ستجابة املناخية من املالحظات.
ثاين أ�ك�سيد الكربون وقيود إ
{}10.5

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

توقعات حرارة ال�سطح
٢٠٩٩ - ٢٠٩٠
ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٢٠٢٩ - ٢٠٢٠

٢٫٥
٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

٠٫٥

ﺏ١

ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٠
٢٫٥
٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

ﺃﺏ١

٠٫٥

ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ

٠
٢٫٥

٢ ١٫٥ ١ ٠٫٥ ٠

٧٫٥ ٧ ٦٫٥ ٦ ٥٫٥ ٥ ٤٫٥ ٤ ٣٫٥ ٣

)ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٢

٢٠٢٩-٢٠٢٠

١٫٥
١

٢٠٩٩-٢٠٩٠

٠٫٥
٠
١-

٠

١

٢

٣

٤

٥

ﺃ٢
٦

٧

ﺗﻐ ّﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻄﺢ )ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٨

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

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

١٠- ٢٠-

ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

٥-

٥

١٠

٢٠

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

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

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

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

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

2

2

2

ال�شعاعي يف العام  2100على م�ستويات
• كي ي�ستق ّر الت أ�ثري إ
ال�سيناريوهات ب ١أ�و آ�١ب ،أ�ن يرتفع رغم ذلك املتو�سط العام
للحرارة بدرجة  0.5درجة مئوية بحلول العام .2200
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ال�شعاعية يف العام  2100على
• يف حال كان الهدف تثبيت الت أ�ثريات إ
م�ستويات ال�سيناريو آ�١ب ،من �ش أ�ن الزيادة احلرارية أ�ن ت� ؤ ّدي
�إىل �إرتفاع م�ستوى البحار بـ� 0.3إىل  0.8مرت ًا بحلول العام 2300
(مقارنة بـ .)1999-1980و�ست�ستم ّر الزيادة احلرارية لع ّدة قرون
ب�سبب الوقت الذي ي�ستغرقه نقل احلرارة �إىل عمق املحيطات}10.7{ .
• من املتوقع أ�ن ي�ستم ّر �إنح�سار الغطاء الثلجي يف غرينالند وي�ساهم
يف �إرتفاع م�ستوى البحار بعد العام  .2100تقرتح النماذج احلالية
أ�ن وترية خ�سارة الغطاء الثلجي تت�سارع ب�سبب �إرتفاع احلرارة
أ�كرث مما تزداد ب�سبب التهطال ،كما ت�شري �إىل أ�ن توازن الرقعة على
ال�سطح ي�صبح �سلبي ًا عندما ّ
يتخطى املتو�سط العاملي ل إلحرتار (ن�سبة
للقيم يف احلقبة ما قبل ال�صناعية)  1.9درجات �إىل  4.6درجات .يف
حال ا�ستق ّر توازن الرقعة على ال�سطح خالل أاللفية ،فمن �ش أ�نه أ�ن
يق�ضي على الغطاء الثلجي يف غرينالند وي�ساهم بالتايل يف �إرتفاع
م�ستوى البحار ب�سبعة أ�متار .بالتايل ،ميكن عقد مقارنة بني درجات
احلرارة امل�ستقبلية يف غرينالند وبني تلك التي ُ�س ّجلت خالل الفرتة
اجلليدية منذ  125أ�لف �سنة م�ضت ،عندما أ� ّكدت املعلومات املت أ�تية
عن املنظور التاريخي لعلم املناخ تقلي�ص رقعة اجلليد القطبي و�إرتفاع
م�ستوى البحار بني  4و 6أ�متار}10.7 ،6.4{ .
الجراءات الدينامية املرتبطة بالرقعة
• ال ت�شمل النماذج احلالية إ
اجلليدية ،غري أ�ن املالحظات أالخرية ت�شري �إىل �إحتمال تفاقم تدهور
الحرتار ب�شكل يرفع م�ستوى البحار .ويبقى
الرقع اجلليدية ب�سبب إ
الجراءات حمدود ًا وال ي�ش ّكل حجمها حمور ًا لتوافق يف
فهم هذه إ
آ
الراء}10.7 ،4.6{ .
• تتوقّع درا�سات النماذج العاملية احلالية أ�ن الرقعة اجلليدية فوق
القطب اجلنوبي �ستبقى يف غاية الربودة لدرجة متنع ت أ�ثرها بذوبان
الرقعة ،و ُيتوقع أ�ن تزداد حجم ًا نظر ًا حل ّدة ت�ساقط الثلوج .غري أ�ن
خ�سارة الرقعة اجلليدية قد حت�صل يف حال �سيطر �إ�سقاط اجلليد
الدينامي على توازن حجم الرقعة اجلليدية}10.7 { .
• �ست�ستمر �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ال�سابقة وامل�ستقبلية
الحرتار و�إرتفاع م�ستوى البحار ألكرث من أ�لفية،
و�ست�ساهم يف إ
نظر ًا للفرتة الزمنية ال�رضورية إلزالة هذا الغاز من الغالف اجلوي.
{}10.3 ،7.3
18
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�سيناريوهات إالنبعاثات الواردة يف التقرير

اخلا�ص ()SRES

17

القت�صاد منو ًا �رسيع ًا جد ًا وي�صل فيه عدد �سكان
ال�سيناريو �أ .1ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة �سيناريو أ� 1عامل ًا م�ستقبلي ًا ينمو فيه إ
العامل �إىل ذروته يف منت�صف القرن ليرتاجع بعد ذلك وتعتمد فيه �رسيع ًا و�سائل تكنولوجية جديدة عالية الكفاءة .وت�ش ّكل املوا�ضيع
الجتماعية وتقلي�ص
أال�سا�سية التي تنطوي عليها هذه الوقائع املنظورة التقارب بني املناطق وبناء القدرات و�إزدياد التفاعالت الثقافية و إ
للتغي التكنولوجي يف نظام
القليمية يف دخل الفرد تقلي�ص ًا بالغ ًا .ينق�سم ال�سيناريو أ�� 1إىل ثالث جمموعات ت�صنّف �إجتاهات بديلة رّ
الفوارق إ
ال�ستخدام الكثيف للوقود أالحفوري ( )A1FIأ�و �إ�ستخدام م�صادر
الطاقة .وتتمايز جمموعات الزمرة أ� 1الثالث يف الرتكيز التكنولوجي :إ
ال�ستخدام املتوازن ب أ�نه ال يعتمد ب�شدة على
ال�ستخدام املتوازن جلميع امل�صادر ( أ�1ب) (حيث ُيح ّدد إ
الطاقة غري أالحفورية )A1T( ،أ�و إ
م�صدر واحد من م�صادر الطاقة ،معترب ًا أ�ن معدالت حت�سن مماثلة تُط ّبق يف جميع تكنولوجيات توفري الطاقة و�إ�ستخدامها النهائي).
العتماد على الذات
ال�سيناريو �أ .٢ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة �سيناريو أ� 2عامل ًا خمتلف ًا للغاية .ويتمحور املو�ضوع أال�سا�سي حول إ
واحلفاظ على الهوية املحلية .وتتقارب أ�مناط اخل�صوبة بني املناطق ببطء �شديد على نحو ي�ؤدي �إىل �إ�ستمرار تزايد �سكان العامل .وتتخذ
والتغي التكنولوجي بالبطء والتجز� ؤ أ�كرث مما هو احلال يف الوقائع
التنمية االقت�صادية منحى �إقليمي ًا ويت�سم النمو االقت�صادي للفرد
رّ
املنظورة أالخرى.
ال�سيناريو ب .١ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة �سيناريو ب 1عامل ًا متقارب ًا حيث يبلغ عدد �سكان العامل ذروته يف منت�صف القرن ويرتاجع
القت�صادية نحو �إقت�صاد قائم على اخلدمات
بعد ذلك ،على غرار خط أ�حداث ال�سيناريو أ� ،1غري أ�نه يقرتن رّ
بتغيات �رسيعة يف الهياكل إ
واملعلومات و�إنخفا�ض الكثافة املادية واعتماد تكنولوجيات نظيفة وفاعلة يف �إ�ستخدام املوارد .ويتم ت�سليط ال�ضوء على �إيجاد حلول عاملية
الجتماعية والبيئية ،مبا يف ذلك زيادة العدالة من دون �إتخاذ مبادرات �إ�ضافية يف جمال املناخ.
القت�صادية و إ
ل إل�ستدامة إ
ال�سيناريو ب .٢ي�صف خط أ�حداث و أ��رسة ال�سيناريوهات ب ٢عامل ًا ين�صب الرتكيز فيه على �إيجاد حلول حملية ل إل�ستدامة
الجتماعية والبيئية .هو عامل ي�شهد زيادة م�ستمرة يف عدد ال�سكان مبعدل أ�دنى مما هو عليه يف خط أ�حداث ال�سيناريو أ�،٢
القت�صادية و إ
إ
وتغي ًا تكنولوجي ًا أ�بط أ� و أ�كرث تنوع ًا مما هو عليه يف خط أ�حداث ب ١و أ� . 1بيد �نأ
القت�صادية ،رّ
كما ي�شهد م�ستويات متو�سطة من التنمية إ
القليمي.
هذا ال�سيناريو َّ
الجتماعية ،فهو يركز على امل�ستويني املحلي و إ
يوجه أ�ي�ض ًا نحو حماية البيئة وحتقيق العدالة إ
وقد اختري �سيناريو تو�ضيحي لكل جمموعة من جمموعات ال�سيناريوهات ال�ستة  A1Bو  A1FIو  A1Tوال�سيناريو أ� ٢و ب 1وب.2
وينبغي �إعتبار كل هذه ال�سيناريوهات �سليمة من دون متييز بع�ضها عن بع�ض.
ال يت�ضمن �سيناريو التقرير اخلا�ص أ�ي مبادرات مناخية �إ�ضافية ،ما يعني أ�نه مل يدرج أ�ي �سيناريو ي أ�خذ على عاتقه �رصاحة تنفيذ
النبعاثات املن�صو�ص عليها يف بروتوكول كيوتو.
الطارية ب�ش أ�ن رّ
تغي املناخ أ�و أ�هداف إ
�إتفاقية أالمم املتحدة إ

النبعاث .بل �أُخذت هذه الفقرة من تقرير التقييم الثالث وخ�ضعت ملوافقة الهيئة امل�سبقة.
 17مل يقم تقرير الفريق العامل أالول بتقييم �سيناريوهات إ
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