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وهذه االستنتاجات وغيرها تؤكد وتعزز فهمنا العلمي لنظام املناخ ولدور
انبعاثات غازات االحتباس احل راري؛ ويتطلب التقرير بصورته هذه اهتمام ًا
عاج ً
ال من كل من صانعي السياسات وعامة اجلمهور.
ونود بصفة خاصة توجيه الشكر إلى دكتور راجندرا باشاوري ،رئيس
الهيئة ( ،)IPCCالضطالعه بإدارة وتوجيه الهيئة ( )IPCCواإلع راب
وقد وفر الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ ( )IPCCالذي عن عميق امتنانا للبروفيسور كني داهي والبروفيسور توماس ستوكر،
شارك في إنشائه في عام  1988كل من املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية الرئيسني املشاركني للفريق العامل العامل األول على قيادتهما للفريق
( )WMOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( )UNEPلصانعي السياسات بال كلل ط وال فترة إع داد ه ذا التقرير وإص داره.
أفضل التقييمات العلمية والفنية املؤكدة واملوضوعية .وبدءاً من عام
 ،1990أصب حت هذه السلسلة من تقارير التقييم التي تصدرها الهيئة
 ،IPCCوالتقارير اخلاصة ،والورقات الفنية ،وغيرها من التقارير املتعلقة
ب املنهجيات واملنتجات األخرى أعما ًال مرجعية معترف ًا بها.
ويتضمن ه ذا اإلسهام للفريق العامل األول في تقرير التقييم اخلامس
للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ معلومات علمية جديدة
مهمة ميكن االستفادة منها في انتاج معلومات وخدمات مناخية ملساعدة
املجتمع على اتخاذ اج راءات للتصدي لتحديات تغير املناخ .وتوقيت
ه ذا اإلسهام مهم بصفة خاصة ،ألن هذه املعلومات تعطي زخم ًا جدي داً ،م .جارو
من خالل معلومات علمية فيزيائية واضحة ال ج دال فيها ،للمفاوضني األمني العام
املسؤولني عن إب رام اتفاق جديد في نطاق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية
املتعلقة بتغير املناخ في عام .2015
وتغير املناخ حتد طويل املدى ،ولكنه يتطلب إج راءات عاجلة بالنظر إلى
حيز ونطاق ت راكم غازات االحتباس احل راري في الغالف اجلوي ومخاطر
ارتفاع درجة احل رارة بأكثر من درجتني مئويتني .ونحن بحاجة اآلن إلى
التركيز على األسس وعلى اإلج راءات ألننا إذا لم نفعل ذلك فإن املخاطر
التي نتعرض لها ستتزايد سنة بعد أخرى.

A. Steiner

املدير التنفيذي
وقد أمكن إجناز التقييم الذي اضطلع به الفريق العامل األول بفضل التزام برنامج األمم املتحدة للبيئة
وإخالص مئات كثيرة من اخلب راء على الصعيد الع املي ،ميثلون مجموعة
عريضة من التخصصات .وتعتز املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة بأن الكثير من هؤالء اخلب راء ينتمون إلى مجتمعيهما
وشبكاتهما .ونحن نعرب عن امتناننا العميق جلميع املؤلفني واحملررين
املستعرضني واخلب راء كافة لتكريس معارفهم وخب راتهم ووقتهم .ونتوجه
بالشكر ملوظفي وحدة الدعم الفني للفريق العامل األول وأمانة الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ على ما بذلوه من جهود.
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متهيد

يقدم تقرير “تغير املناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي” استنتاجات
واضحة ومتينة في علم التقييم الع املي لتغير املناخ -ليس أقلها أن
ه ذا العلم يبني اآلن بدرجة يقني  95في املائة أن النشاط البشري هو
السبب الرئيسي لالحت رار املرصود منذ منتصف القرن العشرين .ويؤكد
التقرير أن احت رار النظام املناخي بات أم راً ال لبس فيه ،مع وجود الكثير
من التغي رات املرصودة غير املسبوقة على مدى يت راوح بني عش رات واآلف
السنني :احت رار الغالف اجلوي واحمليط ،وتناقص الثلوج واجلليد ،وارتفاع
مستويات سطح الب حر وزيادة تركيزات غازات االحتباس احل راري .وجاء
كل عقد من العقود الثالثة األخيرة أدفأ عند سطح األرض من أي عقد
قبله منذ عام .1850

كما نعرب عن امتناننا للحكومات التي دعمت مشاركة علمائها في
إع داد ه ذا التقرير ،والتي أسهمت في الصندوق االستئماني للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ لتمويل املشاركة األساسية للخب راء
من البل دان النامية والبل دان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية .ونود
أن نعرب عن تقديرنا حلكومة إيطاليا الستضافة اجتماع حتديد النطاق
لتقرير التقييم اخلامس للهيئة ( ،)IPCCوحلكومات الصني ،وفرنسا،
واملغرب وأست راليا الستضافة دورات الصياغة إلسهام الفريق العامل األول،
وحلكومة السويد الستضافة الدورة الثانية عشرة للفريق العامل األول في
إستوكهولم العتماد تقرير الفريق العامل األول .ونتوجه بالشكر اجلزيل
حلكومة سويس را على دعمها املالي السخي وجلامعة برن (سويس را) على
تقدمي الدعم اللوجستي الذي أتاح لوحدة الدعم الفني للفريق العامل
األول إدارة أعمال الفريق العامل األول بسالسه.

تصدير

في أثناء العملية التي اضطلعت بها الهيئة ( )IPCCلتحديد نطاق
تقرير التقييم اخلامس واعتماده ،ركزت الهيئة على اجل وانب احلالية لفهم
علم تغير املناخ الذي رئي أنها أكثر ما يهم صانعي السياسات.
وفي ه ذا التقرير ،وسع الفريق العامل األول نطاق تغير املناخ في املستقبل
مقارنة بالتقارير السابقة عن طريق تقييم التوقعات وإمكانية التنبؤ في
األجل القريب والتوقعات والتغي رات غير العكوسة على األجل البعيد
في فصلني مستقلني .وبعد الق رارات التي اتخذتها الهيئة ()IPCC
في أثناء حتديد نطاق التقرير واعتماد خطوطه العامة ،استخدمت
مجموعة من السيناريوهات اجلديدة ،ومسارات التركيز النموذجية في
األفرقة العاملة الثالثة لتحديد اإلسقاطات املناخية خالل القرن احلادي
والعشرين .وجرى توسيع نطاق تغطية املعلومات اإلقليمية في تقرير
الفريق العامل األول حتدي داً عن طريق تقييم ظ واهر مناخية من قبيل
نظم الرياح املوسمية وحتديد صلتها بتغير مناخ األقاليم في املستقبل.

مقدمة (الفصل  :)1يعرض ه ذا الفصل معلومات عن التقدم احملرز
في علم تغير املناخ منذ صدور تقرير التقييم األول للهيئة ()IPCC
في عام  1990ويقدم عرض ًا عام ًا للمفاهيم األساسية ،ومؤش رات لتغير
املناخ ،وملعاجلة أوجه عدم التيقن ،وأوجه التقدم في قدرات القياس
والنمذجة .ويشمل ه ذا وصف ًا للسيناريوهات املستقبلية ،وبصفة
خاصة لسيناريوهات مسارات التركيز النموذجية املستخدمة في جميع
األفرقة العاملة في تقرير التقييم اخلامس للهيئة (.)IPCC
املعلومات املتعلقة بالرص دات واملناخ القدمي (الفصول  :)5 ،4 ،3 ،2تقيم
هذه الفصول املعلومات املتأتية من مكونات النظام املناخي بشأن تقلبية
املناخ وتغيره بصورتها املستقاه من السجالت اآللية وكافة احملفوظات
املناخية .وهي تغطي جميع اجل وانب املهمة للغالف اجلوي ،مبا في ذلك
الست راتوسفير ،وسطح اليابسة ،واحمليطات ،والغالف اجلليدي .ويتناول
الفصل النطاقات الزمنية التي تت راوح من أيام إلى عقود (الفصول  2و 3
و  )4ومن مئات إلى آالف عديدة من السنني (الفصل .)5

وتقرير الفريق العامل األول هو تقييم ،وليس استع راض ًا وال مرجع ًا في علم
فهم العمليات (الفصالن  6و  :)7يغطي ه ذان الفصالن جميع اجل وانب
املناخ .وهو يستند إلى األعمال العلمية والفنية املنشورة املتاحة حتى
 15املهمة من الرص دات وفهم العمليات إلى اإلسقاطات على النطاقات
آذار/مارس  .2013وتستند جميع ج وانب التقرير على التزام قوى بتقييم
مدى شمولية العلم ،دومنا حتيز وبطريقة مرتبطة بالسياسات ،وليس عن من الع املي إلى اإلقليمي ملوضوعني رئيسيني .فالفصل  6يغطي دورة
الكربون وتفاعالتها مع الدورات اجليوكيميائية احليوية األخرى ،وبخاصة
طريق إص دار توجيهات مفروضة.
ال عن أص دائها على النطام املناخي .وألول مرة ،هناك
دورة النيتروجني فض ً
فصل مكرس لتقييم األساس العلمي الفيزيائي للس حب واألهباء اجلوية،
هيكل التقرير
ال عن أدوارهما في التأثير
وتفاعالتهما وكيميائهما ،ودور بخار املاء ،فض ً
التفاعلي على النظام املناخي (الفصل .)7
يتكون ه ذا التقرير من ملخص موجز لصانعي السياسات ،وملخص
فني أكبر ،وأربعة عشر فص ً
ال م واضيعي اً ،ومرفقات .ووردت في تقرير من القسر إلى عزو التغير املناخي (الفصول  :)10 ،9 ،8يجمع الفصل
الفريق العامل األول إضافة مبتكرة هي أطلس اإلسقاطات املناخية الع املية  8ويقيم كل املعلومات املتعلقة باحملركات املختلفة (الطبيعية والبشرية
واإلقليمية (املرفق األول) الذي يتضمن سالسل زمنية وخ رائط لدرجات املنشأ) لتغير املناخ ،ويعبر عنها بداللة القسر اإلشعاعي .كما يجمع
احل رارة وكميات األمطار املسقطة للمناطق الـ  35في العالم ،مما يعزز الفصل  9ويقيم التسلسل الهرمي للنماذج املناخية املستخدمة في
إمكانية وصول أصحاب املصلحة واملستعملني إليها.
محاكاة التغير املناخي في املاضي واحلاضر في ضوء الرص دات وعمليات
متثيل املناخ القدمي .ويقيم الفصل  10املعلومات املتعلقة بالكشف عن
ويتبع ملخص لصانعي السياسات وامللخص الفني له ذا التقرير هيكلني التغي رات على النطاقات الع املية إلى اإلقليمية وعزوها إلى الزيادة في
مت وازيني ويتضمن كل منهما إحالة إلى الفصل والقسم اللذين ميكن الغازات احلابسة للح رارة البشرية املنشأ.
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تصدير

يوفر إسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم اخلامس للهيئة االطالع فيهما على املادة امللخصة في التقرير األساسي .وبهذه الطريقة،
ال لألساس توفر مكونات فصول التقرير هذه خارطة طريق حملتويات التقرير بكامله
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCتقييم ًا شام ً
العلمي الفيزيائي لتغير املناخ .وهو يستكمل إسهام الفريق العامل األول وسرداً ميكن تتبعه لكل استنتاج رئيسي.
في تقرير التقييم ال رابع في عام  2007ويتضمن االستنتاجات اجلديدة
الالحقة للتقرير اخلاص بإدارة مخاطر الظ واهر املتطرفة والك وارث لتعزيز ولتيسير إمكانية الوصول إلى استنتاجات تقييم الفريق العامل األول
التكيف مع تغير املناخ ،والب حوث التي نشرت في األعمال العلمية ملجموعة عريضة من الق راء وتعزيز إمكانية استخ دام أصحاب املصلحة
والفنية السابقة .ويتناول التقييم بالدراسة األدلة اجلديدة السابقة لها ،يوجد في كل قسم من أقسام ملخص لصانعي السياسات عبارة
واحلالية واملسقطة لتغير املناخ في املستقبل على أساس الكثير من بارزة في العن وان .وعبارات العناوين الـ  19هذه تشكل مع ًا ملخص ًا عام ًا
التحليالت العلمية املستقلة املستمدة من رص دات النظام املناخي ،مكتوب ًا بلغة بسيطة يتيسر اقتباسها يؤيدها العلماء وتقرها احلكومات
ومحفوظات املناخ القدمي ،والدراسات النظرية للعمليات املناخية األعضاء في الهيئة ( .)IPCCوثمة سمة مبتكرة أخرى في ه ذا التقرير
وهي تقدمي عناصر التركيز امل واضيعية في امللخص الفني توفر تقييمات
ومحاكاتها باستخ دام النماذج.
من طرف إلى طرف للمسائل املهمة الشاملة في األساس العلمي
الفيزيائي لتغير املناخ.
نطاق التقرير

تصدير

تصدير

ال عن م واد تكميلية داعمة لألشكال ال واردة في ملخص لصانعي
إمكانية التنبؤ بتغير املناخ في املستقبل ،وعدم عكوسيته (الفصالن فض ً
 11و  :)12يق ِّي م ه ذان الفصالن إسقطات تغير املناخ في املستقبل السياسات.
املستنبطة من مناذج مناخية ذات أطر زمنية تت راوح من عقود إلى قرون
على كل من النطاقني الع املي واإلقليمي ،مبا في ذلك متوسط التغي رات ،عملية التقييم
والتقلبية ،والظ واهر املتطرفة .ويجري تناول األسئلة األساسية املتصلة
األجل،
ال عن التغير املناخي الطويل
بإمكانية التنبؤ ب املناخ ،فض ً
ميثل تقرير التقييم احلالي الذي أعده الفريق العامل األول حصيلة جهود
وااللتزامات املتعلقة بتغير املناخ ،والقصور ال ذاتي في النظام املناخي .متضافرة ملئات من اخلب راء الرئيسيني في مي دان علم املناخ ومت إع داده وفق ًا
كما يجري تقييم املعارف املتعلقة بالتغي رات غير العكوسة واملفاجآت للق واعد واإلج راءات التي وضعتها الهيئة ( .)IPCCوقد عقد اجتماع
في النظام املناخي.
لتحديد نطاق تقرير التقييم اخلامس في متوز/يوليه  2009واعتمدت
اخلطوط الرئيسية لألفرقة العاملة الثالثة في الدورة احلادية والثالثني
التكامل (الفصالن  13و  :)14يؤلف ه ذان الفصالن بني جميع املعلومات للهيئة التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر  .2009ورشحت
املتصلة مبوضوعني رئيسيني له ذا التقييم :التغير في مستوى سطح احلكومات واملنظمات امل راقبة في الهيئة  IPCCخب راء لفرق املؤلفني .ومت
الب حر (الفصل  )13والظ واهر املناخية عبر األقاليم (الفصل  .)14ويقدم قبول الفريق املكون من  209من املؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني
الفصل  13تقييم ًا من طرف إلى طرف للمعلومات املتعلقة بالتغير الرئيسيني أضيف إليهم  50من احملررين املستعرضني اختارهم مكتب
في مستوى سطح الب حر على أساس وضع تصورات للمناخ القدمي ،الفريق العامل األول في دورته احلادية واألربعني في أيار/مايو  .2010وإضافة
والرص دات ،وفهم العمليات ،ويقدم إسقاطات تت راوح بني النطاقني الع املي إلى ذلك ،قدم أكثر من  600من املؤلفني املساهمني مسودات نصوص
واإلقليمي .ويقيم الفصل  14أهم أشكال التقلبية في النظام املناخي ،ومعلومات إلى فرق املؤلفني بناء على طلبها .وخضعت املسودات التي
مثل التذبذب اجلنوبي -النينيو ،والرياح املوسمية وأشكال كثيرة أخرى ،أعدها املؤلفون جلولتني من االستع راض والتنقيح الرسميني أعقبتهما
فض ً
ال عن تقييم الظ واهر املناخية املتطرفة .وعالوة على ذلك ،يعرض ه ذا جولة نهائية من التعليقات احلكومية على تقرير ‘ملخص لصانعي
الفصل للروابط بني الظ واهر املناخية وتعبي راتها اإلقليمية وصلتها بتغير السياسات’ .وقدم  1089من ف رادى اخلب راء املستعرضني و  38حكومة
املناخ اإلقليمي في املستقبل.
ما مجموعه  54667من التعليقات اخلطية على االستع راضات .وراقب
احملررون املستعرضون لكل فصل عملية االستع راض للت حقق من أنه جرى
وتشكل اخل رائط التي يجري تقييمها في الفصل  ،14باالقت ران مع النظر على النحو املناسب في جميع التعليقات اجلوهرية على عمليات
الفصلني  11و  ،12أساس خ رائط اإلسقاطات املناخية الع املية واإلقليمية االستع راض .وقد متت امل وافقة على ‘ملخص لصانعي السياسات’ سط راً
في املرفق األول ،وهي متاحة أيض ًا في شكل رقمي .وتشكل عمليات فسطر وقبلت الفصول األساسية في الدورة الثانية عشرة للفريق العامل
القسر اإلشعاعي وتقدي رات التركيزات في الغالف اجلوي في املستقبل األول للهيئة  IPCCخالل الفترة من  23إلى  27أيلول/سبتمبر .2007
في الفصول  7و  8و  11و  12أساس ج داول سيناريوهات النظام املناخي
املقدمة في املرفق الثاني .وجميع امل واد مبا فيها الطبعات عالية االستبانة
لألشكال ،والبيانات األساسية وامل واد التكميلية للفصول متاحة أيض ًا شكر وتقدير
على االنترنت على املوقع.www.climatechange2013.org :
نعرب عن امتناننا العميق للخبرة ،والعمل الدؤوب ،وااللتزام بالتميز
ووحد املجتمع العلمي وم راكز النمذجة املناخية في أنحاء العالم كافة والسالمة التي أظهرها املؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون
األنشطة في املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية مع املساعدة املهمة من جانب املؤلفني املساهمني ط وال فترة العمل.
املتقارنة ( )CMIP5لتوفير أساس ملعظم التقييمات ال واردة في ه ذا واضطلع احملررون املستعرضون ُ
الك ثر بدور بالغ األهمية في تقدمي املساعدة
التقرير واملتعلقة بتغير املناخ في املستقبل .وبفضل هذه اجلهود ،لفرق املؤلفني والتحقق من سالمة عملية االستع راض .كما نود اإلع راب
متكن الفريق العامل األول من تقدمي معلومات علمية شاملة لصانعي عن تقديرنا العميق جلميع املستعرضني اخلب راء واحلكوميني .ونود أيض ًا
السياسات وملستعملي ه ذا التقرير ،فض ً
ال عن تقييمات محددة أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء مكتب الفريق العامل األول :جني جوزيل،
للتأثي رات اضطلع بها الفريق العامل الثاني التابع للهيئة  ،IPCCوعبد اهلل موكسيت ،و فاطمه راحيميزاده ،وفريدولني تانغانغ ،و ديفيد
ولتكاليف واست راتيجيات التخفيف التي يضطلع بها الفريق العامل ورات ،وف رانسيس زويرز ،على ما أسدوه من مشوره حكيمة وما قدموه من
دعم ط وال فترة إع داد ه ذا التقرير.
الثالث التابع للهيئة (.)IPCC
وبعد املقدمة الناجحة ال واردة في التقييم السابق الذي أج راه الفريق
العامل األول في عام  ،2007تتضمن جميع الفصول األسئلة املت واترة.
وفي هذه األجزاء يقدم املؤلفون إجابات علمية ملجموعة من األسئلة
ميس ر لقطاع عريض من الق راء ويستخدم كمورد
العامة في شكل َّ
لألغ راض التعليمية .وأخي راً ،فإن التقرير مشفوع مب واد تكميلية واسعة
النطاق يجري توفيرها في طبعات التقرير املتاحة على اإلنترنت لتوفير
مستويات إضافية من التفاصيل ،من قبيل وصف ق واعد البيانات،
والنماذج والط رائق املستخدمة في التحليالت ال واردة في الفصل،
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ونود أن نعرب عن جزيل شكرنا للجهود الطويلة األجل للمجتمع
العلمي لتنظيم وتيسير البرنامج الع املي للب حوث املناخية ،وبخاصة
تنظيم وتيسير املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية
املتقارنة ( .)CMIP5فقد أسفرت هذه اجلهود التي اضطلعت بها
م راكز منذجة املناخ حول العالم عن أكثر من  2مليون غيغابايت من
البيانات الرقمية ،التي حفظت ووزعت حتت رعاية برنامج تشخيص
النماذج املناخية واملقارنة بينها .وميثل ه ذا جهوداً متضافرة غير مسبوقة
للمجتمع العلمي وللمؤسسات التي متوله.

تصدير

ونتوجه بالشكر اجلزيل ملضيفي ومنظمي اجتماعات املؤلفني الرئيسيني
األربعة للفريق العامل األول والدورة الثانية عشرة للفريق العامل األول.
كما نعرب عن بالغ التقدير للدعم املقدم من البل دان املضيفة :الصني،
وفرنسا ،واملغرب ،وأست راليا ،والسويد .ونعرب عند تقديرنا العميق
للدعم املقدم من الكثير من احلكومات لعلمائها ومن خالل الصندوق
االستئماني للهيئة  .IPCCويرجع الفضل في كفاءة وحدة الدعم الفني
للفريق العامل األول للدعم املالي السخي الذي قدمته حكومة سويس را
والدعم اللوجستي الذي قدمته جامعة برن (سويس را).

Rajendra K. Pachauri
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تصدير

كما نود أن نتوجه بالشكر إلى رينيت ك رايست ،أمني الهيئة IPCC
والعاملني في أمانة الهيئة  :IPCCغايتانو ليون ،وجوناثان لني ،وماري
جني بورر ،وصوفي شلينغمان ،وجوديث إي وا ،وجيسنب بايديا ،وفي راني
زابوال ،وجويل فرنانديز ،وآني كورتني ،والورا بياجيوني ،وآمي سميث.
ونشكر ف رانسيس هايز الذي عمل كموظف م ؤمت رات لدورة الفريق
العامل األول بشأن امل وافقة.

وأخي راً ن واد أن نعرب عن تقديرنا اخلاص لوحدة الدعم الفني للفريق
العامل األول :جيان-كاسبر بالتنر ،وميلن دا تيغنور ،وسيمون ألني،
وجوديث بوشنغ ،والكسندر نويلز ،ويو زيا ،وفينسنت بيكس ،وبولني
ميدغلى على حرفيتهم وقدراتهم اخلالقة وتفانيهم .ويرجع الفضل
للجهود التي بذلوها بال كلل لتنسيق تقرير الفريق العامل األول في
صدور منتج رفيع املستوى .وقد ساعدهم في ذلك أدرين ميشيل،
وفالفيو ليهنر مع دعم آخر من زهو باتاو ،وسون ينغ .كما نقدم خالص
الشكر لإلسهامات التالية :ديفيد هانسفورد (مساعد التحرير لألسئلة
املت واترة) ،ومركز املعلومات الدولي التابع لبرنامج األمم املتحدة للبيئة
 جنيف وجامعة جنيف (املساعدة في الرسومات اخلاصة باألسئلةاملت واترة) وتريريزا كورناك (حقوق النشر) ،ومارلني أندرسون (الفهرس)،
ومايكل شيباو (التصميم والتنسيق).

إهداء

إهداء

Bert Bolin

( 15أيار/مايو  30 - 1925كانون األول/ديسمبر )2007

إسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCتغير املناخ  :2013األساس
العلمي الفيزيائي مهدى إلى ذكرى بيرت بولني ،أول رئيس للهيئة .IPCC
أدرك بيرت بولني ،وهو عالم محنك له بحوث منشورة في مجالي ديناميات الغالف اجلوي ودورة الكربون ،مبا في ذلك العمليات
التي حتدث في الغالف اجلوي ،واحمليطات والغالف احليوي مدى تعقيد النظام املناخي وحساسيته لالضط رابات الناشئة عن األنشطة
البشرية .وله إسهامات أساسية في تنظيم التعاون الدولي في الب حوث املناخية ،ب املشاركة في إنشاء عدد من الب رامج الع املية.
اضطلع بيرت بولني بدور محوري في إنشاء الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ وإع داد تقييماتها التي جتري من خالل عملية
فريدة وذات طابع رسمي من أجل توفير أساس علمي متني للق رارات املدروسة املتعلقة ب واحد من أكبر التحديات في عصرنا .وقد
أرست رؤيته ،باعتباره الرئيس املؤسس للهيئة وقيادته لها خالل الفترة من  1988إلى  1997أساس التقييمات التي أجريت بعد ذلك،
مبا فيها التقييم احلالي وستبقى ذك راه محل تقدير عميق.
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ملخص
لصانعي السياسات
املؤلفون الرئيسيون:
( Lisa V. Alexanderأســتراليا)( Simon K. Allen ،سويســرا/نيوزيلندا)،
(أســتراليا)( François-Marie Bréon ،فرنســا)( John A. Church ،أســتراليا)Ulrich Cubasch ،
(أملانيــا)( Seita Emori ،اليابــان)( Piers Forster ،اململكــة املتحــدة)( Pierre Friedlingstein ،اململكــة
املتحدة/بلجيــكا)( Nathan Gillett ،كنــدا)( Jonathan M. Gregory ،اململكــة املتحــدة)Dennis L. ،
( Hartmannالواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Eystein Jansen ،النرويــج)( Ben Kirtman ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة)( Reto Knutti ،سويســرا)( Krishna Kumar Kanikicharla ،الهنــد)Peter Lemke ،
(أملانيــا)( Jochem Marotzke ،أملانيــا)( Valérie Masson-Delmotte ،فرنســا)Gerald A. Meehl ،
(الواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Igor I. Mokhov ،االحتــاد الروســي)( Shilong Piao ،الصــن)،
( Gian-Kasper Plattnerسويســرا)( Qin Dahe ،الصــن)( Venkatachalam Ramaswamy ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة)( David Randall ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Monika Rhein ،أملانيــا)،
( Maisa Rojasشــيلي)( Christopher Sabine ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)Drew Shindell ،
(الواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Thomas F. Stocker ،سويســرا)( Lynne D. Talley ،الواليــات املتحــدة
األمريكيــة)( David G. Vaughan ،اململكــة املتحــدة)( Shang-Ping Xie ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)
Nathaniel L. Bindoff

املؤلفون املساهمون:
( Myles R.Allenاململكــة املتحــدة)( Olivier Boucher ،فرنســا)( Don Chambers ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة)( Jens Hesselbjerg Christensen ،الدامنــرك)( Philippe Ciais ،فرنســا)،
( Peter U. Clarkالواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Matthew Collins ،اململكــة املتحــدة)،
( Josefino C. Comisoالواليــات املتحــدة األمريكيــة)Viviane Vasconcellos de Menezes ،
(أســتراليا/البرازيل)( Richard A. Feely ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)Thierry Fichefet ،
(بلجيــكا)( Arlene M. Fiore ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Gregory Flato ،كنــدا)،
( Jan Fuglestvedtالنرويج)( Gabriele Hegerl ،اململكة املتحدة/أملانيا)( Paul J. Hezel ،بلجيكا/
الواليــات املتحــدة األمريكيــة)( Gregory C. Johnson ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)Georg Kaser ،
(النمســا/إيطاليا)( Vladimir Kattsov ،االحتــاد الروســي)( John Kennedy ،اململكــة املتحــدة)،
( Albert M. G. Klein Tankهولندا)( Corinne Le Quéré ،اململكة املتحدة)( Gunnar Myhre ،النرويج)،
( Timothy Osbornاململكة املتحدة)( Antony J. Payne ،اململكة املتحدة)( Judith Perlwitz ،الواليات
املتحــدة األمريكيــة)( Scott Power ،أســتراليا)( Michael Prather ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة)،
( Stephen R. Rintoulأستراليا)( Joeri Rogelj ،سويسرا /بلجيكا)( Matilde Rusticucci ،األرجنتني)،
( Michael Schulzأملانيا)( Jan Sedláček ،سويسرا)( Peter A. Stott ،اململكة املتحدة)Rowan Sutton ،
(اململكــة املتحــدة)( Peter W. Thorne ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة /النرويج/اململكــة املتحدة)،
( Donald Wuebblesالواليات املتحدة األمريكية)
عند االقتباس من هذا امللخص لصانعي السياسات ،ينبغي اإلشارة إليه على النحو التالي:
الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ ( :2013 ،)IPPCملخــص لصانعــي السياســات .فــي:
تغيــر املنــاخ  :2013األســاس العلمــي الفيزيائــي ،مســاهمة الفريــق العامــل األول فــي تقريــر التقييــم
اخلامــس للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner,
])M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.
مطبعــة جامعــة كيمبريــدج ،كيمبريــدج ،اململكــة املتحــدة ،ونيويــورك ،نيويــورك ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة.
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ألف -

املقدمة

تبحــث مســاهمة الفريــق العامــل األول فــي تقريــر التقييــم اخلامــس ) (AR5للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ األدلــة
اجلديــدة علــى تغيــر املنــاخ املســتندة إلــى حتليــات علميــة مســتقلة كثيــرة مســتمدة مــن رصــدات النظــام املناخــي ،ومحفوظــات
التاريــخ القــدمي ،والدراســات النظريــة للعمليــات املناخيــة ،وعمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج املناخيــة .وهــي تســتند إلــى
مســاهمة الفريــق العامــل األول فــي تقريــر التقييــم الرابــع ) (AR4للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املناخ ،وتضم االســتنتاجات
اجلديــدة الالحقــة التــي توصلــت إليهــا البحــوث .والتقريــر اخلــاص للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ بشــأن إدارة مخاطــر
ظواهــر الطقــس املتطرفــة والكــوارث لتعزيــز التك ّيــف مــع تغيــر املنــاخ ) (SREXميثــل أساس ـ ًا هام ـ ًا للمعلومــات عــن تغيــر الطقــس
واحلــاالت املناخيــة املتطرفــة ،باعتبــاره مكون ـ ًا مــن مكونــات دورة التقييــم اخلامــس.
ويت ّبــع هــذا امللخــص لصانعــي السياســات ) (SPMهيــكل تقريــر الفريــق العامــل األول .والســرد الــوارد فيــه تدعمــه سلســلة مــن
االســتنتاجات املبــرزة الشــاملة التــي توفــر ،إذا مــا ُأخــذت مع ـاً ،ملخص ـ ًا مختصــراً .وتبــدأ أقســام امللخــص الرئيســية بفقــرة موجــزة
مكتوبــة باألحــرف املائلــة تبـ ِّـن األســاس املنهجــي للتقييــم.
وتســتند درجــة اليقــن فــي االســتنتاجات الرئيســية الــواردة فــي هــذا التقييــم إلــى تقييمــات أفرقــة املؤلفــن للفهــم العلمــي األساســي
ويع َّبــر عنهــا كمســتوى نوعــي مــن الثقــة (يبــدأ مــن منخفضــة جــداً إلــى عاليــة جــداً) ومــن االحتماليــة ،متــى أمكــن ،بواســطة
أرجحيــة محــددة كمي ـ ًا (تبــدأ مــن غيــر مرجحــة بدرجــة اســتثنائية إلــى مؤكــدة تقريب ـ ًا) .ويســتند مــدى الثقــة فــي صحــة أي
اســتنتاج إلــى نــوع الدليــل (مث ـاً ،بيانــات ،فهــم ميكانيكــي ،نظريــة ،منــاذج ،تقديــر خبــراء) ومقــداره ونوعيتــه واتســاقه وإلــى
درجــة االتفــاق بشــأنه  .أمــا التقديــرات االحتماليــة للمقاييــس الكميــة لعــدم اليقــن فــي اســتنتاج مــا فهــي تســتند إلــى التحليــل
اإلحصائــي للرصــدات أو لنتائــج النمــاذج ،أو لكلتيهمــا ،وتقديــر اخلبــراء  .وتصــاغ االســتنتاجات أيضـاً ،حيثمــا كان ذلــك مناســباً،
كتعبيــرات عــن حقائــق بــدون اســتخدام محــدِّ دات عــدم اليقــن( .انظــر الفصــل  1واإلطــار  TS.1لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل
عــن اللغــة احملــددة التــي تســتخدمها الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ ) (IPCCللتعبيــر عــن عــدم اليقــن).
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وميكــن االطــاع علــى أســاس الفقــرات املوضوعيــة الــواردة فــي هــذا امللخــص لصانعــي السياســات فــي أقســام فصــول التقريــر األساســي
وفــي امللخــص الفنــي .وهــذه اإلشــارات تــرد بــن أقــواس معقوفــة.

باء -

التغيرات امللحوظة في النظام املناخي

تســتند رصــدات النظــام املناخــي إلــى القياســات املباشــرة واالستشــعار عــن ُبعــد مــن الســواتل واملنصــات األخــرى .وقــد بــدأت
الرصــدات علــى النطــاق العاملــي مــن حقبــة اســتخدام األدوات فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر لرصــد درجــة احلــرارة واملتغيــرات
األخــرى ،بحيــث تتوافــر مجموعــات مــن الرصــدات أكثــر شــمو ًال وتنوع ـ ًا فيمــا يتعلــق بالفتــرة املمتــدة مــن عــام  1950فصاعــداً.
وبعــض عمليــات إعــادة بنــاء املنــاخ القــدمي توســع نطــاق الســجالت لترجــع إلــى مــا بــن مئــات وماليــن الســنني .وهــي توفــر معـ ًا رؤيــة
شــاملة للتقلبيــة والتغيــرات الطويلــة األجــل فــي الغــاف اجلــوي واحمليطــات والغــاف اجلليــدي وســطح اليابســة.
احتــرار النظــام املناخــي واضــح ال لبــس فيه ،وشــوهدت منذ خمســينيات القــرن املاضي كثــرة من التغيــرات امللحوظة غير
مســبوقة علــى مــدى عقــود إلــى آالف الســنني .فقــد حــدث احتــرار فــي الغــاف اجلــوي واحمليطــات ،وتضاءلــت كميــات
اجلليــد والثلــوج ،وارتفــع مســتوى ســطح البحــر ،وزادت تركيــزات غازات االحتبــاس احلــراري (انظــر األشــكال ،SPM.1
و ، SPM.2و ،SPM.3و}13.2 ،6.2 ،5.6-5.5 ،5.3 ،5.2 ،4.7-4.2 ،3.7 ،3.2 ،2.4 ،2.2{ .)SPM.4
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فــي هــذا امللخــص لصانعــي السياســات ،تُســتخدم املصطلحــات املختصــرة التاليــة لوصــف األدلــة املتاحــة :محــدودة ،أو متوســطة ،أو قويــة؛ وفيمــا يتعلــق بدرجــة االتفاق
بشــأن تلــك األدلــة :منخفضــة ،أو متوســطة ،أو مرتفعــة .ويع َّبــر عــن مســتوى الثقــة باســتخدام خمســة محــددات هــي :منخفضة جــداً ،ومنخفضة ،ومتوســطة ،وعالية،
وعاليــة جــداً ،وتُســتخدم فــي كتابتهــا األحــرف املائلــة ،مثـاً ،ثقــة متوســطة .وميكــن تخصيــص مســتويات ثقــة مختلفــة لدليــل مــا ولتعبير ما عــن االتفاق بشــأنه ،ولكن
تزايــد مســتويات األدلــة ودرجــات االتفــاق يرتبــط بتزايــد الثقــة (انظــر الفصــل  1واإلطــار  TS.1لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل).
اس ـ ُتخدمت املصطلحــات التاليــة فــي هــذا امللخــص لصانعــي السياســات لإلشــارة إلــى األرجحيــة املقــدرة لنتيجــة أو محصلــة مــا :احتمــال أنهــا مؤكــدة تقريب ـاً:
 100-99فــي املائــة ،ومرجحــة إلــى حــد كبيــر 100-90 :فــي املائــة ،ومرجحــة 100-66 :فــي املائــة ،وتتســاوى تقريبـ ًا أرجحيتهــا مــع عــدم أرجحيتهــا 66-33 :فــي املائــة،
وغيــر مرجحــة 33-0 :فــي املائــة ،وغيــر مرجحــة إلــى حــد كبيــر 10-0 :فــي املائــة ،وغيــر مرجحــة بشــكل اســتثنائي 1-0 :فــي املائــة .ويجــوز أيضـ ًا عنــد االقتضــاء
اســتخدام مصطلحــات إضافيــة (مرجحــة إلــى حــد شــديد 100-95 :فــي املائــة ،وعلــى األرجــح >  100-50فــي املائــة ،وغيــر مرجحــة إلــى حــد شــديد 5-0 :فــي املائــة).
وتُســتخدم فــي كتابــة األرجحيــة املقــدرة األحــرف املائلــة ،مثـاً ،مرجحــة إلــى حــد كبيــر (انظــر الفصــل  1واإلطــار  TS.1لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل).
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الغالف اجلوي

كان كل عقــد مــن العقــود الثالثــة األخيــرة أكثــر احتــرار ًا بدرجــة متالحقــة عنــد مســتوى ســطح البحــر مــن أي عقــد
ســابق منــذ عــام ( 1850انظــر الشــكل  .)SPM.1ففــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي ،مــن املرجــح أن الفتــرة
 2012-1983كانــت أدفــأ فتــرة  30عام ـ ًا خــال الســنوات األلــف واألربعمائــة األخيــرة (ثقــة متوســطة)}5.3 ،2.4{ .
•

يتضــح مــن بيانــات املتوســط العاملــي لدرجــة حــرارة اليابســة واحمليطــات معـ ًا احملســوبة كاجتــاه خطــي حــدوث احتــرار مبقــدار .
[ 0.65إلــى  ]1.06درجــة مئويــة  ،خــال الفتــرة مــن عــام  1880إلــى عــام  ،2012عندمــا ُوجــدت مجموعــات بيانــات ُأنتجــت
علــى نحــو مســتقل .والزيــادة بــن متوســط الفتــرة  1900-1850والفتــرة  2012-2003يبلــغ مجموعهــا  0.72[ 0.78إلــى ]0.85
درجــة مئويــة ،اســتناداً إلــى أطــول مجموعــة بيانــات متاحــة منفــردة (انظــر الشــكل {2.4} .)SPM.1

•

ا بدرجــة كافيــة
شــهد العالــم بأكملــه تقريبـ ًا احتــراراً فــي ســطحه فــي أطــول فتــرة ُيعتبــر فيهــا حســاب االجتاهــات اإلقليميــة كامـ ً
( 1901إلــى ( )2012انظــر الشــكل {2.4} .)SPM.1

•

إضافــة إلــى االحتــرار القــوي املتعــدد العقــودُ ،يظهــر املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية تقلبيــة كبيــرة بــن العقــود وبــن
الســنوات (انظــر الشــكل  .)SPM.1ونتيجــة للتقلبيــة الطبيعيــة ،فــإن االجتاهــات املســتندة إلــى الســجالت القصيــرة تتأثــر بشــدة
بتواريــخ البــدء واالنتهــاء وال تعكــس بوجــه عــام االجتاهــات املناخيــة طويلــة األجــل .وكمثــال لذلــك ،فــإن معــدل االحتــرار
خــال الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة (2012-1998؛  0.05-[ 0.05إلــى  ]0.15درجــة مئويــة لــكل عقــد) ،الــذي يبــدأ
بظاهــرة نينيــو قويــة ،أقــل مــن املعــدل احملســوب منــذ عــام 2012-1951( 1951؛  0.08[ 0.12إلــى  ]0.14درجــة مئويــة لــكل
عقــد){2.4} .

•

تبـ ِّـن عمليــات إعــادة بنــاء درجــات احلــرارة الســطحية علــى نطــاق قــاري ،بثقــة عاليــة ،فتــرات متعــددة العقــود أثنــاء شــذوذ
املنــاخ فــي القــرون الوســطى (مــن ســنة  950إلــى ســنة  )1250كانــت فــي بعــض األقاليــم بنفــس درجــة الــدفء التــي كانــت عليهــا
فــي أواخــر القــرن العشــرين .ولكــن فتــرات الــدفء اإلقليمــي هــذه لــم حتــدث عبــر األقاليــم بنفــس درجــة اتســاق فتــرات الــدفء
فــي أواخــر القــرن العشــرين (ثقــة عاليــة){5.5} .

•

مــن املؤكــد تقريب ـ ًا أن التروبوســفير قــد شــهد احتــراراً علــى نطــاق عاملــي منــذ منتصــف القــرن العشــرين .وتتيــح الرصــدات
األكثــر اكتمــا ًال ثقــة أكبــر فــي تقديــرات التغيــرات فــي درجــة حــرارة التروبوســفير فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي خــارج
املداريــن مقارنـ ًة بــأي مــكان آخــر .وتوجــد ثقــة متوســطة فــي معــدل االحتــرار وهيكلــه العمــودي فــي التروبوســفير اخلــارج عــن
املداريــن فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي وثق ـ ًة منخفضــة فــي األماكــن األخــرى{2.4} .

•

الثقــة فــي متوســط التغيــر فــي الهطــول فــوق مناطــق اليابســة فــي العالــم منــذ عــام  1901منخفضــة قبــل عــام  1951ومتوســطة
فــي مــا بعــد ذلــك .فقــد زاد متوســط الهطــول فــوق مناطــق اليابســة الواقعــة علــى خطــوط العــرض الوســطى فــي نصــف الكــرة
األرضيــة الشــمالي منــذ عــام ( 1901ثقــة متوســطة قبــل عــام  1951وثقــة عاليــة بعــد ذلــك العــام) .أمــا فيمــا يتعلــق مبتوســط
االجتاهــات اإليجابيــة أو الســلبية الطويلــة األجــل علــى خطــوط العــرض األخــرى فإنهــا تتســم بدرجــة ثقــة منخفضــة (انظــر
الشــكل  ،TS TFE.1}.)SPM.2الشــكل 2؛ {2.5
لوحظــت منــذ عــام  1950تغيــرات فــي كثيــر مــن ظواهــر الطقــس واملنــاخ املتطرفــة (انظــر اجلــدول  SPM.1لالطــاع علــى
التفاصيــل) .ومــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن عــدد األيــام والليالــي البــاردة قــد انخفــض وأن عــدد األيــام والليالــي الدافئــة قــد زاد
علــى النطــاق العاملــي  .ومــن املرجــح أن وتيــرة موجــات احلــرارة قــد زادت فــي أجــزاء كبيــرة مــن أوروبــا وآســيا وأســتراليا .فمــن
املرجــح أن عــدد أقاليــم اليابســة التــي زاد فيهــا عــدد ظواهــر الهطــول الغزيــر أكبــر مــن عــدد أقاليــم اليابســة التــي انخفــض فيهــا
عــدد تلــك الظواهــر .ومــن املرجــح أن وتيــرة أو كثافــة ظواهــر الهطــول الغزيــر قــد زادت فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا .أمــا فــي
القــارات األخــرى ،فــإن درجــة الثقــة فــي التغيــرات فــي ظواهــر الهطــول الغزيــر متوســطة فــي األغلــب{2.6}.
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فــي مســاهمة الفريــق العامــل األول فــي تقريــر التقييــم اخلامــس (ُ )AR5يحــدَّ د عــدم اليقــن كميـ ًا باســتخدام فواصــل عــدم اليقــن التــي تــدور حــول نســبة  90فــي املائــة مــا
لــم ُيذكــر خــاف ذلــك .ومــن املتوقــع فيمــا يتعلــق بفاصــل عــدم اليقــن الــذي يــدور حــول نســبة  90فــي املائــة ،املبـ ّـن بــن أقــواس مربعــة ،أن تبلــغ درجــة أرجحيــة تغطيتــه
للقيمــة املقــدرة  90فــي املائــة .وفواصــل عــدم اليقــن ليســت متماثلــة بالضــرورة بشــأن أفضــل تقديــر مقابــل .ويبـ َّـن أفضــل تقديــر لتلــك القيمــة حيثمــا يتوافــر.
كلتــا الطريقتــن املعروضتــن فــي هــذه الفقــرة اسـ ُتخدمتا أيضـ ًا فــي تقريــر التقييــم الرابــع ( .)AR4وحتســب الطريقــة األولــى االختــاف باســتخدام أصلــح اجتــاه خطــي
جلميــع النقــاط بــن عــام  1880وعــام  .2012أمــا الطريقــة الثانيــة فهــي حتســب الفــرق بــن متوســطي الفترتــن  1900-1850و .2012-2003ولــذا ،فــإن القيــم التــي تنتــج
عــن ذلــك وفواصــل عــدم اليقــن املتعلقــة بهــا والتــي تــدور حــول نســبة  90فــي املائــة ال تخضــع للمقارنــة املباشــرة}2.4{ .
االجتاهــات لفتــرات اخلمــس عشــرة ســنة التــي تبــدأ فــي الســنوات  1995و 1996و 1997هــي  0.02[ 0.13إلــى  ]0.24درجــة مئويــة لــكل عقــد ،و 0.03[ 0.14إلــى ]0.24
درجــة مئويــة لــكل عقــد ،و 0.02-[ 0.07إلــى  ]0.18درجــة مئويــة لــكل عقــد ،علــى التوالــي.
انظر مسرد املصطلحات لالطالع على تعريف هذه املصطلحات :األيام الباردة/الليالي الباردة ،األيام الدافئة/الليالي الدافئة ،موجات احلرارة.
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اﻟﺸﺬوذ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻴﺎﺑﺴﺔ واﶈﻴﻄﺎت ﻣﻌ ًﺎ 2012-1850

)أ(

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي
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اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻘﺪي
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−0.2

ﺷﺬوذ درﺟﺔ اﳊﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة 1990-1961
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اﻟﺴﻨﺔ

1850

اﻟﺘﻐ ُّﻴﺮ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 2012-1901
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0.2

0

)ب(
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)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
الشــكل ( | SPM.1أ) أوجــه الشــذوذ امللحوظــة فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية لليابســة واحمليطــات مع ـاً ،مــن عــام  1850إلــى عــام  ،2012املســتمدة مــن
ثــاث مجموعــات بيانــات .اللوحــة العليــا :متوســط الق َيــم الســنوية .اللوحــة الســفلى :متوســط القيــم العقديــة مبــا فــي ذلــك تقديــر عــدم اليقــن املتعلــق مبجموعــة بيانــات
واحــدة (الســوداء) .وأوجــه الشــذوذ مب ّينــة بالنســبة إلــى متوســط الفتــرة ( .1990-1961ب) خريطــة التغيــر امللحــوظ فــي درجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة مــن 1901
إلــى  2012مســتمدة مــن اجتاهــات درجــة احلــرارة التــي يحددهــا النكــوص اخلطــي مــن مجموعــة بيانــات واحــدة (اخلــط البرتقالــي فــي اللوحــة أ) .وقــد ُحســبت االجتاهــات
حيثمــا يســمح توافــر البيانــات باســتخالص تقديــر قــوي (أي فيمــا يتعلــق فقــط باملربعــات الشــبكية التــي تتوافــر ســجالت كاملــة عنهــا بنســبة تتجــاوز  70فــي املائــة وتتوافــر
بيانــات عنهــا بنســبة تتجــاوز  20فــي املائــة فــي أول وآخــر نســبة قدرهــا  10فــي املائــة مــن الفتــرة الزمنيــة) .أمــا املناطــق األخــرى فهــي بيضــاء .وتبـ َّـن املربعــات الشــبكية التــي
يكــون فيهــا االجتــاه هامـ ًا عنــد مســتوى قــدره  10فــي املائــة بعالمــة  .+ولالطــاع علــى قائمــة مجموعــات البيانــات وعلــى مزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة
للملخــص الفنــي[ .األشــكال 2.21-2.19؛ والشــكل ]TS.2
6

تقديــر وجــود مســاهمة بشــرية
فــي التغيــرات امللحوظــة
.

{}10 6

.

{}10 6

.

أواخر القرن احلادي والعشرين

أرجحية حدوث مزيد من التغيرات
{}11 3

أوائل القرن احلادي والعشرين
مرجح

مرجح

.

{}11 3

.

.

{}12 4

.

{}12 4
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تقديــر حــدوث تغيــرات (عــاد ًة منــذ عــام  1950مــا لــم
ُيذكــر خــاف ذلــك)
.

{}2 6

.

{}2 6

.

{}2 6

مرجح إلى حد كبير
مرجح
مرجح
مرجح إلى حد كبير
مرجح
مرجح (الليالي فقط)
مرجح
أ

.

{}10 6

غير مقدر رسمي ًا

ب

.

{}11 3

مؤكد تقريب ًا
مؤكد تقريب ًا
مؤكد تقريب ًا
مؤكد تقريب ًا
مؤكد تقريب ًا
مؤكد تقريب ًا
مرجح إلى حد كبير

}{12 4

اجلــدول  l SPM.1ظواهــر الطقــس واملنــاخ املتطرفــة :تقييــم علــى نطــاق عاملــي للتغيــرات امللحوظــة مؤخــراً وللمســاهمة البشــرية فــي التغ ُّيــر ،والتغ ُّيــرات اإلضافيــة املتوقعــة فيمــا يتعلــق بأوائــل ( )2035-2016وأواخــر ( )2100-2081القــرن احلــادي والعشــرين .ويشــير اخلــط الداكــن إلــى
املوضــع الــذي يوفــر فيــه تقريــر التقييــم اخلامــس (األســود) تقييمـ ًا منقحـ ًا* علــى نطــاق عاملــي مســتمداً مــن التقريــر اخلــاص عــن إدارة مخاطــر ظواهــر الطقــس املتطرفــة والكــوارث لتعزيــز التك ُّيــف مــع تغيــر املنــاخ (( )SREXاألزرق) أو تقريــر التقييــم الرابــع (األحمــر) .ولــم تقــدَّ م
إســقاطات فيمــا يتعلــق بأوائــل القــرن احلــادي والعشــرين فــي تقاريــر التقييــم الســابقة .واإلســقاطات الــواردة فــي تقريــر التقييــم اخلامــس ( )AR5تتعلــق بالفتــرة املرجعيــة  ،2005-1986وتســتخدم ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة اجلديــدة (( )RCPانظــر اإلطــار  )SPM.1مــا
لــم ُيحــدَّ د خــاف ذلــك .انظــر مســرد املصطلحــات لالطــاع علــى تعاريــف ظواهــر الطقــس واملنــاخ املتطرفــة.

الظاهرة ووجهة االجتاه

ـال أدفــأ و/أو بــاردة أقــل
أيــام وليـ ٍ
فــي معظــم مناطــق اليابســة

ـال أدفــأ و/أو حــارة أكثــر
أيــام وليـ ٍ
تواتــر ًا فــي معظــم مناطــق اليابســة

موجــات دافئة/موجــات حــرارة.
زيــادات فــي التواتــر و/أو املــدة
فــي معظــم مناطــق اليابســة

مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير
ثقة متوسطة على نطاق عاملي
مرجح في أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأستراليا
ثقة متوسطة في أقاليم كثيرة (ولكن ليس كلها)
مرجح
غير مقدّ ر رسمي ًا
على األرجح

مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير

مــن املرجــح أن يكــون عــدد مناطــق اليابســة التــي حتــدث فيهــا زيــادات أكبــر
مرجح في مناطق كثيرة
{}10.6 ,7.6
ثقة متوسطة
مرجــح إلــى حــد كبيــر فــي معظــم كتــل اليابســة الواقعــة علــى
ج
ظواهر الهطول الغزير
مــن عــدد املناطــق التــي حتــدث فيهــا انخفاضــات {}2.6
خطــوط العــرض الوســطى وفــي األقاليــم املداريــة الرطبــة {}12.4
{}11.3
من اليابسة
مــن املرجــح أن يكــون عــدد مناطــق اليابســة التــي حتــدث فيهــا زيــادات أكبــر
زيــادة فــي تواتــر الهطــول الغزيــر
مرجح في مناطق كثيرة
ثقة متوسطة
مــن عــدد املناطــق التــي حتــدث فيهــا انخفاضــات
وكثافتــه و/أو كميتــه
مرجح إلى حد كبير في معظم مناطق اليابسة
على األرجح
من املرجح في معظم مناطق اليابسة
مرجح (ثقة متوسطة) على نطاق إقليمي إلى عاملي ح
ثقة منخفضة ز
{}12.4
{}11.3
{}10.6
ثقة منخفضة
ثقة منخفضة على نطاق عاملي
من املرجح حدوث تغيرات في بعض األقاليم د
{}2.6
مــدة
و/أو
كثافــة
فــي
زيــادات
ثقة متوسطة و
ثقة متوسطة في بعض األقاليم
اجلفــاف
ثقة متوسطة في بعض األقاليم
مرجح في أقاليم كثيرة ،منذ عام  1970هـ
مرجحهـ
على األرجح
ثقة منخفضة ط
على األرجح في منطقة غرب شمال احمليط
{}11.3
ثقة منخفضة
{}10.6
ثقة منخفضة في حدوث تغيرات على املدى الطويل (قرنية)
ي
{}2.6
مؤكد تقريب ًا في شمال األطلسي منذ عام 1970
{}14.6
الهادئ ومنطقة شمال احمليط األطلسي
زيــادات فــي نشــاط األعاصيــر
ثقة منخفضة
املداريــة الكثيــف
على األرجح في بعض األحواض
ثقة منخفضة
مرجح في بعض األقاليم ،منذ عام 1970
مرجح
على األرجح
مرجح إلى حد كبير ل
مرجح ل
مرجح ك
{}13.7
{}13.7
{}3.7
{}3.7
مرجح (منذ عام )1970
زيــادة حــدوث و/أو حجــم
مرجح إلى حد كبير م
مرجح ك
مرجح (أواخر القرن العشرين)
مســتوى ســطح البحــر املتطــرف
على األرجح ك
مرجح
مرجح
* مــن الصعــب إجــراء مقارنــة مباشــرة الســتنتاجات التقييــم بــن التقاريــر .ففيمــا يتعلــق ببعــض املتغيــرات املناخيــة ،جــرى تقييــم جوانــب مختلفــة ،واسـ ُتخدمت مذكــرة التوجيهــات املنقحــة اخلاصــة بأوجــه عــدم اليقــن فــي حالــة التقريــر اخلــاص للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة
وحتســن الفهــم العلمــي ،والتحليــات املتواصلــة
بتغيــر املنــاخ بشــأن إدارة مخاطــر ظواهــر الطقــس املتطرفــة والكــوارث لتعزيــز التكيــف مــع تغيــر املنــاخ ( )SREXوفــي حالــة تقريــر التقييــم اخلامــس ( .)AR5ويســاهم فــي اســتنتاجات التقييــم املنقحــة توافــر معلومــات جديــدةُّ ،
للبيانــات والنمــاذج ،واالختالفــات احملــددة فــي املنهجيــات املســتخدمة فــي الدراســات التــي جــرى تقييمهــا.
احلواشي:
َ
املالحظة في بعض األماكن بأكثر من الضعف.
أ يستند العزو إلى الدراسات اإلفرادية املتاحة .ومن املرجح أن التأثير البشري أدى إلى زيادة احتمال حدوث بعض موجات احلرارة
ب تع ّبر النماذج عن الزيادات في األجل القريب في مدة موجات احلرارة وموجات الدفء ،وفي شدتها ومداها املكاني.
ج في معظم القارات ،ليست الثقة في االجتاهات أعلى من املتوسط إال في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث كانت هناك زيادات مرجحة إما في تواتر أو كثافة الهطول الغزير مع بعض التباين املوسمي و/أو اإلقليمي .ومن املرجح إلى حد كبير حدوث زيادات في وسط أمريكا الشمالية.
د من املرجح حدوث زيادة في تواتر وكثافة اجلفاف في منطقة البحر األبيض املتوسط وغرب أفريقيا ،ومن املرجح حدوث انخفاض في ذلك التواتر وتلك الكثافة في وسط أمريكا الشمالية وشمال غرب أستراليا.
هـ
تضمن تقرير التقييم الرابع ( )AR4تقييم ًا للمساحة التي تأثرت باجلفاف.
َّ
و التقريــر اخلــاص للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغ ُّيــر املنــاخ بشــأن إدارة مخاطــر ظواهــر الطقــس املتطرفــة والكــوارث لتعزيــز التكيــف مــع تغيــر املنــاخ ( )SREXقــد ق َّيــم بثقــة متوســطة أن التأثيــر البشــري قــد ســاهم فــي بعــض التغيــرات التــي حدثــت فــي أمنــاط اجلفــاف التــي
لوحظــت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ،اســتناداً إلــى مــا ُيعــزى إليــه مــن تأثيــر علــى تغيــرات الهطــول ودرجــة احلــرارة .وكان التقريــر ذاتــه ( )SREXقــد ق َّيــم بثقــة منخفضــة عــزو التغيــرات فــي حــاالت اجلفــاف علــى مســتوى أقاليــم فرديــة.
ز ثقة منخفضة في التغيرات املتوقعة في رطوبة التربة.
ح مــن املرجــح (ثقــة متوســطة) حــدوث انخفاضــات علــى نطــاق يتــراوح مــن إقليمــي إلــى عاملــي فــي رطوبــة التربــة وزيــادة اجلفــاف الزراعــي فــي األقاليــم اجلافــة حاليـ ًا بحلــول نهايــة هــذا القــرن فــي إطــار ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  .8.5ويتســق جفــاف رطوبــة التربــة فــي إقليــم البحــر األبيــض
املتوســط وإقليــم جنــوب غــرب الواليــات املتحــدة وإقليــم اجلنــوب األفريقــي مــع التغيــرات املســقطة فــي دوران هادلــي وتزايــد درجــة احلــرارة الســطحية ،ومــن ثــم توجــد ثقــة عاليــة فــي حــدوث جفــاف ســطحي مرجــح فــي هــذه األقاليــم بحلــول نهايــة هــذا القــرن فــي إطــار مســار التركيــز النموذجــي .8.5
ط توجد ثقة متوسطة في أن انخفاض ًا في التأثير القسري لألهباء اجلوية فوق منطقة شمال احمليط األطلسي قد ساهم على األقل جزئي ًا في الزيادة امللحوظة في نشاط األعاصير املدارية منذ سبعينيات القرن العشرين في هذا اإلقليم.
ي استناداً إلى تقدير اخلبراء وتقييم اإلسقاطات التي تستخدم سيناريو التقرير اخلاص ألف  1باء (( )SRES A1Bأو سيناريو مماثالً).
ك يستند العزو إلى العالقة الوثيقة بني التغيرات امللحوظة في املستوى املتطرف لسطح البحر واملستوى املتوسط لسطح البحر.
ل توجد ثقة عالية في أن الزيادة في مستوى سطح البحر املرتفع املتطرف ستكون في املقام األول نتيجة لزيادة في متوسط مستوى سطح البحر .وتوجد ثقة منخفضة في إسقاطات التعرض للعواصف وما يرتبط بها من عرام العواصف في أقاليم محددة.
م كان تقييــم التقريــر اخلــاص للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ بشــأن إدارة مخاطــر ظواهــر الطقــس املتطرفــة والكــوارث لتعزيــز التكيــف مــع تغيــر املنــاخ ( )SREXهــو أن مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن متوســط مســتوى ســطح البحــر سيســاهم فــي اجتاهــات تصاعديــة
فــي املســتقبل فــي املســتويات املرتفعــة املتطرفــة للميــاه الســاحلية.
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)ﻣﻠﻢ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ 1-ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ(

(حســبت االجتاهــات فــي التراكــم الســنوي باســتخدام نفــس
الشــكل  | SPM.2خريطتــا التغيــر امللحــوظ فــي هطــول األمطــار فــي الفتــرة  2010-1901والفتــرة ُ 2010-1951
املعاييــر املســتخدمة فــي الشــكل  )SPM.1مســتمدتان مــن مجموعــة بيانــات واحــدة .ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة للملخــص الفنــي.
{ ،TS TFE.1الشــكل 2؛ والشــكل }2.29

باء 2-

احمليطات

يســتحوذ احتــرار احمليطــات علــى الزيــادة فــي الطاقــة املخزونــة فــي النظــام املناخــي ،باعتبــار أن احمليطــات متتــص أكثــر
مــن  90فــي املائــة مــن الطاقــة التــي تراكمــت خــال الفتــرة مــن عــام  1971إلــى عــام ( 2010ثقــة عاليــة) .ومــن املؤكــد
تقريبـ ًا احتــرار أعالــي احمليطــات ( 700-0متــر) خــال الفتــرة مــن عــام  1971إلــى عــام ( 2010انظر الشــكل ،)SPM.3
ومــن املرجــح احترارهــا خــال الفتــرة املمتــدة مــن ســبعينيات القــرن التاســع عشــر إلــى عــام  ،3.2{ .1971اإلطــار }3.1
•

•

•

علــى نطــاق عاملــي يبلــغ احتــرار احمليطــات أكبــر مــدى لــه علــى مقربــة من الســطح ،وقــد حدث احتــرار الطبقــة العليــا للمحيطات
البالغــة  75متــراً مبقــدار  0.09[ 0.11إلــى  ]0.13درجــة مئويــة لــكل عقــد خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1971إلــى عــام .2010
ومنــذ تقريــر التقييــم الرابــع ( ،)AR4حتــددت انحرافــات هامــة فــي ســجالت درجــة حــرارة الطبقــات العليــا مــن احمليطــات وجــرى
تخفيضهــا ،ممــا يعــزز الثقــة فــي تقييــم التغيــر{3.2} .
مــن املرجــح أنــه قــد حــدث احتــرار طبقــات احمليطــات الواقعــة علــى عمــق يتــراوح مــن  700إلــى  2000متــر خــال الفتــرة مــن عــام
 1957إلــى عــام  .2009وتتوافــر رصــدات كافيــة للفتــرة املمتــدة مــن عــام  1992إلــى عــام  2005للتوصــل إلــى تقييــم عاملــي للتغيــر
فــي درجــة حــرارة احمليطــات علــى مســافة حتــت  2000متــر .ومــن املرجــح عــدم وجــود اجتاهــات ملحوظــة كافيــة لدرجــة احلــرارة
علــى عمــق يتــراوح مــن  2000إلــى  3000متــر فيمــا يتعلــق بهــذه الفتــرة .ومــن املرجــح أنــه قــد حــدث احتــرار فــي احمليطــات علــى
عمــق  3000متــر حتــى القــاع خــال هــذه الفتــرة ،مــع مالحظــة أكبــر نســبة احتــرار فــي احمليــط اجلنوبــي{3.2} .
أكثــر مــن  60فــي املائــة مــن صافــي زيــادة الطاقــة فــي النظــام املناخــي جــرى اختزانــه فــي الطبقــات العليــا مــن احمليطــات (700-0
متــر) أثنــاء فتــرة األربعــن عامـ ًا املمتــدة مــن عــام  1971إلــى عــام  2010التــي ُأخــذت عينــات جيــدة نســبي ًا منهــا ،ونحــو  30فــي
املائــة جــرى اختزانــه فــي طبقــات احمليطــات الواقعــة علــى عمــق يتجــاوز  700متــر .ومــن املرجــح أن الزيــادة فــي احملتــوى احلــراري
للطبقــات العليــا مــن احمليطــات أثنــاء هــذه الفتــرة الزمنيــة ،واملقــدّ رة مــن اجتــاه خطــي ،تبلــغ  15[ 17إلــى ( ] 10 × ]19انظــر
الشــكل  ،3.2} .)SPM.3اإلطــار }3.1
تتســاوى تقريبـ ًا أرجحيــة مــع عــدم أرجحيــة أن احملتــوى احلــراري للمحيطــات فــي الطبقــات العليــا التــي تتــراوح مــن  0إلــى 700
متــر قــد زاد أثنــاء الفتــرة  2010-2003ببــطء أكبــر مــن بــطء زيادتــه أثنــاء الفتــرة ( 2002-1993انظــر الشــكل  .)SPM.3ومــن
املرجــح أن امتصــاص حــرارة احمليطــات فــي الطبقــات الواقعــة علــى عمــق يتــراوح مــن  700إلــى  2000متــر ،حيــث تكــون التقلبيــة
بــن الســنوات أقــل ،قــد اســتمر بــا كابــح خــال الفتــرة  ،3.2} .2009-1993اإلطــار }9.2
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن املناطــق ذات امللوحــة العاليــة التــي يســودها التبخــر قــد أصبحــت أكثــر ملوحــة ،بينمــا أصبحــت ميــاه
املناطــق ذات امللوحــة األقــل حيــث يســود الهطــول أكثــر عذوبــة ،منــذ خمســينيات القــرن العشــرين .وتوفر هــذه االجتاهــات اإلقليمية
ا غيــر مباشــر علــى أن التبخــر والهطــول فــوق احمليطــات قــد تغيــرا (ثقــة متوســطة)}3.5 ،3.3 ،2.5} .
فــي ملوحــة احمليطــات دليـ ً
ال يوجــد دليــل مــن الرصــد علــى وجــود اجتــاه فــي الــدوران االنقالبــي اجلنوبــي فــي احمليــط األطلســي ( ،)AMOCاســتناداً إلــى
ســجل ذلــك الــدوران الكامــل علــى مــدى عقــد وإلــى الســجالت األطــول للمكونــات الفرديــة لذلــك الــدوران{3.6} .
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مــن شــأن اســتمرار وجــود إمــداد باحلــرارة مــن خــال ســطح احمليطــات مبعــدّ ل وات واحــد فــي املتــر املربــع ملــدة ســنة واحــدة أن يــؤدي إلــى زيــادة فــي احملتــوى احلــراري
للمحيطــات مبقــدار  22 10 × 1.1جــول.
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باء 3-

الغالف اجلليدي

خــال العقديــن األخيريــن ،فقــدت الصفحــات اجلليديــة فــي غرينالنــد واملناطــق القطبيــة اجلنوبيــة كت ـ ً
ا جليديــة،
واســتمر تق ّلــص حجــم األنهــار اجلليديــة علــى نطــاق العالــم تقريب ـاً ،واســتمر نقصــان حجــم اجلليــد البحــري فــي
املنطقــة القطبيــة الشــمالية والغطــاء اجلليــدي الربيعــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي (ثقــة عاليــة) (انظــر
الشــكل }4.7-4.2{.)SPM.3
•

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن متوســط معــدّ ل فقــدان كتــل جليديــة مــن األنهــار اجلليديــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،باســتثناء
األنهــار اجلليديــة املوجــودة علــى احلــد اخلارجــي للصفحــات اجلليديــة كان يبلــغ  91[ 226إلــى  ]361طن ـ ًا إجمالي ـ ًا ســنوي ًا -
خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1971إلــى عــام  ،2009وكان مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أنــه كان يبلــغ  140[ 275إلــى  ]410طنـ ًا
إجماليـ ًا ســنوي ًا  -خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1993إلــى عــام {4.3} . 2009
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن متوســط معــدل فقــدان الكتــل اجلليديــة مــن الصفحــة اجلليديــة فــي غرينالنــد قــد زاد زيــادة
إلــى  157[ 215إلــى  ]274طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا -
كبيــرة مــن  6-[ 34إلــى  ]74طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا خــال الفتــرة 2001-1992
خــال الفتــرة {4.4} .2011-2002
مــن املرجــح أن متوســط معــدل فقــدان كتــل جليديــة مــن الصفحــة اجلليديــة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة قــد زاد مــن 37-[ 30
إلــى  ]97طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا  -خــال الفتــرة  2001-1992إلــى  72[ 147إلــى  ]221طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا  -خــال الفتــرة املمتــدة
مــن عــام  2002إلــى عــام  .2011وتوجــد ثقــة عاليــة جــداً فــي أن هــذا النقصــان قــد حــدث بصفــة رئيســية فــي اجلــزء الشــمالي
مــن شــبه جزيــرة املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة وقطــاع بحــر أموندســن مــن غــرب أنتاركتيــكا{4.4} .
انخفــض املتوســط الســنوي ملــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1979إلــى عــام
 2012مبعــدل مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أنــه كان فــي حــدود نطــاق يتــراوح مــن  3.5إلــى  4.1فــي املائــة لــكل عقــد (نطــاق يتــراوح
مــن  0.45إلــى  0.51مليــون كلــم مربــع لــكل عقــد) ،وأنــه كان مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر فــي حــدود نطــاق يتــراوح مــن  9.4إلــى
 13.6فــي املائــة لــكل عقــد (نطــاق يتــراوح مــن  0.73إلــى  1.07مليــون كلــم مربــع لــكل عقــد) فيمــا يتعلــق باحلــد األدنــى الصيفي
للجليــد البحــري (اجلليــد البحــري الدائــم) .وبلــغ متوســط االنخفــاض فــي املتوســط العقــدي ملــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة
القطبيــة الشــمالية أقصــى ســرعة لــه فــي الصيــف (ثقــة عاليــة)؛ وانخفــض حجــم ح ّيــزه فــي كل موســم ،وكذلــك فــي كل عقــد
متالحــق منــذ عــام ( 1979ثقــة عاليــة) (انظــر الشــكل  .)SPM.3وتوجــد ثقــة متوســطة مــن عمليــات إعــادة البنــاء فــي أن تراجــع
اجلليــد البحــري الصيفــي فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية كان غيــر مســبوق خــال العقــود الثالثة املاضيــة وأن درجات حرارة ســطح
البحــر كانــت مرتفعــة بدرجــة شــاذة فــي الســنوات األلــف وأربعمائــة وخمســن األخيــرة علــى األقــل}5.5 ،4.2} .
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن املتوســط الســنوي ملــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة زاد مبعــدل يتــراوح نطاقــه
مــن  1.2إلــى  1.8فــي املائــة لــكل عقــد (نطــاق يتــراوح مــن  0.13إلــى  0.20مليــون كلــم مربــع لــكل عقــد) خــال الفتــرة مــا
بــن عــام  1979وعــام  .2012وتوجــد ثقــة عاليــة فــي وجــود اختالفــات إقليميــة كبيــرة فــي هــذا املعــدل الســنوي ،بحيــث يزيــد
املــدى فــي بعــض األقاليــم ويقــل فــي أقاليــم أخــرى{4.2} .
توجــد ثقــة عاليــة جــداً فــي أن مــدى الغطــاء الثلجــي فــوق نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي قــد انخفــض منــذ منتصــف القــرن
العشــرين (انظــر الشــكل  .)SPM.3فقــد انخفــض مــدى الغطــاء الثلجــي فــوق نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي بنســبة قدرهــا
 0.8[ 1.6إلــى  ]2.4فــي املائــة لــكل عقــد فــي آذار/مــارس ونيســان/أبريل ،وبنســبة قدرهــا  8.8[11.7إلــى  ]14.6فــي املائــة
لــكل عقــد فــي حزيران/يونيــو ،خــال الفتــرة مــن عــام  1967إلــى عــام  .2012وأثنــاء هــذه الفتــرة ،لــم تظهــر أي زيــادة هامــة
إحصائي ـ ًا فــي أي شــهر فــي مــدى الغطــاء الثلجــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي{4.5} .
توجــد ثقــة عاليــة فــي أن درجــات حــرارة التربــة الصقيعيــة زادت فــي معظــم األقاليــم منــذ أوائــل ثمانينــات القــرن العشــرين .وكان
االحتــرار امللحــوظ يصــل إلــى  3درجــات مئويــة فــي أجــزاء مــن شــمال أالســكا (أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين إلــى منتصــف
العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين) ويصــل إلــى درجتــن مئويتــن فــي أجــزاء مــن الشــمال األوروبــي الروســي ( 1971إلــى
 .)2010وفــي اإلقليــم األخيــر ،لوحــظ حــدوث انخفــاض كبيــر فــي ســماكة التربــة الصقيعيــة وحجــم مســاحتها خــال الفتــرة
املمتــدة مــن عــام  1975إلــى عــام ( 2005ثقــة متوســطة){4.7} .
تؤيد أدلة متعددة حدوث احترار كبير جداً في املنطقة القطبية الشمالية منذ منتصف القرن العشرين{ .اإلطار }10.3 ،5.1
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تعني جميع اإلشارات إلى ‘فقدان الكتل اجلليدية’ أو ‘تقلص الكتل اجلليدية’ الفقدان الصافي لكتل جليدية ،أي التراكم مطروح ًا منه الذوبان وانفصال اجلبال اجلليدية.
ألســباب منهجيــة ،يشــمل هــذا التقييــم لفقــدان الكتــل اجلليديــة مــن الصفحــات اجلليديــة املوجــودة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة وغرينالنــد التغيــر الــذي يحــدث
علــى احلــد اخلارجــي لألنهــار اجلليديــة املوجــودة .ومــن ثــم فــإن هــذه األنهــار اجلليديــة احلديــة ال تشــملها القيــم املبينــة لألنهــار اجلليديــة.
فقدان كتل جليدية وزنها  100طن إجمالي سنوي ًا  1-يعادل ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر بنحو  0.28ملم سنوي ًا .1-
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الشــكل  | SPM.3املؤشــرات امللحوظــة املتعــددة لتغيــر املنــاخ العاملــي( :أ) مــدى متوســط الغطــاء الثلجــي (الربيعــي) فــي آذار/مــارس  -نيســان/أبريل فــي نصــف الكــرة
األرضيــة الشــمالي؛ (ب) مــدى متوســط اجلليــد البحــري (الصيفــي) فــي متوز/يوليــو  -آب/أغســطس  -أيلول/ســبتمبر فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية؛ (ج) التغيــر
فــي املتوســط العاملــي للمحتــوى احلــراري للطبقــات العليــا مــن احمليطــات ( 700-0متــر) مك ّيفـ ًا حســب الفتــرة  ،2010-2006وبالنســبة إلــى متوســط كل مجموعــات البيانــات
اخلاصــة بعــام 1970؛ (د) املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر بالنســبة إلــى متوســط أطــول مجموعــة بيانــات مســتمرة للفتــرة  ،1905-1900ومــع تكييــف كل مجموعــات
البيانــات كــي تكــون لهــا نفــس القيمــة فــي عــام  ،1993وهــي الســنة األولــى التــي توافــرت فيهــا بيانــات القيــاس الســاتلي .وتبـ ّـن جميــع السالســل الزمنيــة (اخلطــوط امللونــة
التــي تشــير إلــى مجموعــات بيانــات مختلفــة) القيــم الســنوية ،وتبـ َّـن أوجــه عــدم اليقــن ،حيثمــا يوجــد تقييــم لتلــك القيــم ،بتظليــل مل ـ ّون .انظــر املــواد التكميليــة
للملخــص الفنــي لالطــاع علــى قائمــة مجموعــات البيانــات{ .األشــكال  ،3.2و ،3.13و ،4.19و4.3؛ والســؤال املتكــرر  ،2.1الشــكل 2؛ والشــكل }TS.1
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مستوى سطح البحر

كان معــدل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر أكبــر مــن متوســط املعــدل أثنــاء األلفــي
ســنة الســابقة (ثقــة عاليــة) .وخــال الفتــرة  ،2010-1901ارتفــع املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر مبقــدار
 0.17[ 0.19إلــى  ]0.21متــر (انظــر الشــكل }13.2 ،5.6 ،3.7{ .)SPM.3
•

•

تشــير البيانــات غيــر املباشــرة واملســتقاة مــن اســتخدام األدوات إلــى حــدوث حت ـ ّول فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر إلــى أوائــل
القــرن العشــرين مــن متوســط منخفــض ملعــدالت االرتفــاع خــال األلفــي ســنة الســابقة إلــى معــدالت ارتفــاع أعلــى (ثقــة
عاليــة) .ومــن املرجــح أن معــدل املتوســط العاملــي الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر قــد اســتمر فــي التزايــد منــذ أوائــل القــرن
العشــرين}13.2 ،5.6 ،3.7{ .
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن املتوســط العاملــي ملعــدل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر كان يبلــغ  1.5[ 1.7إلــى  ]1.9ملــم
ســنوي ًا -خــال الفتــرة مــا بــن عــام  1901وعــام  ،2010و 1.7[ 2.0إلــى  ]2.3ملــم ســنوي ًا -خــال الفتــرة مــا بــن عــام  1971وعــام
 ،2010و 2.8[ 3.2إلــى  ]3.6ملــم ســنوياً -خــال الفتــرة ما بــن عــام  1993وعــام  .2010وبيانــات قيــاس املــد واجلــزر وبيانــات
االرتفــاع الســاتلية متســقة فيمــا يتعلــق بارتفــاع معــدل الفتــرة األخيــرة .ومــن املرجــح حــدوث معــدالت مرتفعــة علــى نفــس
الشــاكلة خــال الفتــرة ما بــن عــام  1920وعــام {3.7} .1950
يفســر فقــدان كتــل جليديــة مــن األنهــار اجلليديــة إلــى جانــب التوســع احلــراري للمحيطــات
منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرينّ ،
نتيجــة لالحتــرار حوالــي  75فــي املائــة مــن االرتفــاع امللحــوظ فــي املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر (ثقــة عاليــة) .وخــال الفترة
مــن عــام  1993إلــى عــام  ،2010كان املتوســط العاملــي الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر متســقاً ،بثقــة عاليــة ،مــع حصيلــة املســاهمات
امللحوظــة مــن التوســع احلــراري للمحيطــات الناجــم عــن االحتــرار ( 0.8[ 1.1إلى  ]1.4ملم ســنوي ًا  ،) -نتيجة للتغيــرات في األنهار
اجلليديــة ( 0.39[ 0.76إلــى  ]1.13ملــم ســنوي ًا ،) -والصفحــة اجلليديــة فــي غرينالنــد ( 0.25[ 0.33إلــى  ]0.41ملــم ســنوي ًا ،) -
والصفحــة اجلليديــة فــي املنطقــة القطبية اجلنوبيــة ( 0.16[ 0.27إلى  ]0.38ملم ســنوي ًا ،) -وتخزين امليــاه فــي األرض (0.26[ 0.38
إلــى  ]0.49ملــم ســنوي ًا .) -وتبلــغ حصيلــة هــذه املســاهمات  2.3[ 2.8إلــى  ]3.4ملــم ســنوي ًا{13.3} -
توجــد ثقــة عاليــة جــداً فــي أن احلــد األقصــى للمتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر أثنــاء الفتــرة األخيــرة الفاصلــة بــن
عصريــن جليديــن (قبــل مــا يتــراوح مــن 129 000إلــى  116 000ســنة) كان ،لعــدة آالف مــن الســنني ،أعلــى مبقــدار  5أمتــار
علــى األقــل ممــا هــو حالي ـاً ،وتوجــد ثقــة عاليــة فــي أنــه لــم يتجــاوز  10أمتــار فــوق املســتوى احلالــي .وأثنــاء آخــر فتــرة فاصلــة
بــن عصريــن جليديــن ،مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن الصفحــة اجلليديــة فــي غرينالنــد ســاهمت مبــا يتــراوح مــن  1.4متــر إلــى
 4.3أمتــار فــي ارتفــاع املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر ،ممــا يعنــي ضمنـ ًا بثقــة متوســطة مســاهمة إضافيــة مــن الصفحــة
اجلليديــة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة .وقــد حــدث هــذا التغيــر فــي مســتوى ســطح البحــر فــي ســياق تأثيــر قســري مــداري
مختلــف ومــع كــون درجــة احلــرارة الســطحية علــى خطــوط العــرض املرتفعــة ،كمتوســط علــى مــدى آالف مــن الســنني ،أدفــأ
مبقــدار درجتــن مئويتــن علــى األقــل ممــا هــي حالي ـ ًا (ثقــة عاليــة)}5.6 ،5.3{ .
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1

دورات الكربون وغيره من املواد اجليوكيميائية احليوية

زادت تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون وامليثــان وأكســيد النيتــروز فــي الغــاف اجلــوي إلــى مســتويات غيــر مســبوقة
فــي الثمامنائــة ألــف ســنة األخيــرة علــى األقــل .فقــد زادت تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة قدرهــا  40فــي املائــة
منــذ عصــور مــا قبــل الصناعــة ،أوالً ،نتيجــة النبعاثــات الوقــود األحفــوري ،وثانيـ ًا نتيجــة لصافــي االنبعاثــات الناجمــة
عــن تغيــر اســتخدام األراضــي .وقــد امتصــت احمليطــات نحــو  30فــي املائــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون املنبعــث مــن
حتمــض احمليطــات( .انظــر الشــكل }6.3 ،6.2 ،5.2 ،3.8 ،2.2{ .)SPM.4
األنشــطة البشــرية ،ممــا تســبب فــي ُّ
•

زادت تركيــزات جميــع غــازات االحتبــاس احلــراري املتمثلــة فــي ثانــي أكســيد الكربــون )  ،(COوامليثــان )  ،(CHوأكســيد النيتروز
) (N Oفــي الغــاف اجلــوي منــذ عــام  1750نتيجــة للنشــاط البشــري .وفــي عــام  2011كانــت تركيــزات غــازات االحتبــاس احلــراري
هــذه تبلــغ  391جــزءاً فــي املليــون  ،و 1803أجــزاء فــي البليــون ،و 324جــزءاً فــي البليــون ،وجتــاوزت مســتويات مــا قبــل عصــر الصناعة
بنســبة تبلــغ نحــو  40فــي املائــة ،و 150فــي املائــة ،و 20فــي املائــة ،علــى التوالــي}6.2 ،6.1 ،5.2 ،2.2{ .

•

تتجــاوز تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون وامليثــان وأكســيد النيتــروز اآلن إلــى حــد كبيــر أعلــى تركيــزات ُســجلت فــي األجــواف
اجلليديــة أثنــاء الثمامنائــة ألــف ســنة املاضيــة .وكان متوســط معــدالت الزيــادة فــي التركيــزات فــي الغــاف اجلــوي خــال العقــد
املنصــرم ،بثقــة عاليــة جــداً ،غيــر مســبوق فــي االثنــن وعشــرين ألــف ســنة األخيــرة}6.2 ،6.1 ،5.2{ .

2

4

2

11

11

اجلــزء فــي املليــون ) (ppmأو اجلــزء فــي البليــون )( ،(ppbالبليــون الواحــد =  1000مليــون) هــو نســبة عــدد جزيئــات الغــاز إلــى مجمــوع عــدد جزيئــات الهــواء اجلــاف.
فعلــى ســبيل املثــال 300 ،جــزء فــي املليــون يعنــي  300جــزيء مــن الغــازات لــكل مليــون جــزيء مــن الهــواء اجلــاف.
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•

بلــغ متوســط االنبعاثــات الســنوية مــن ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن حــرق الوقــود األحفــوري وإنتــاج اإلســمنت .
[ 7.6إلــى  ]9.0غيغاطــن ســنوي ًا -خــال الفتــرة ( 2011-2002ثقــة عاليــة) وبلــغ  8.7[ 9.5إلــى  ]10.3غيغاطــن مــن
الكربــون ســنوي ًا -فــي عــام  ،2011وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة قدرهــا  54فــي املائــة عــن مســتوى عــام  .1990وبلــغ صافــي
االنبعاثــات الســنوية مــن ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن التغيــر فــي االســتخدام البشــري لألراضــي  0.1[ 0.9إلــى ]1.7
غيغاطــن ســنوي ًا -فــي املتوســط أثنــاء الفتــرة املمتــدة مــن عــام  2002إلــى عــام ( 2011ثقــة متوســطة){6.3} .
مــن عــام  1750إلــى عــام  2011أطلقــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن حــرق الوقــود األحفــوري وإنتــاج اإلســمنت 375
[ 345إلــى  ]405غيغاطــن فــي الغــاف اجلــوي ،بينمــا يقــدّ ر أن إزالــة الغابــات والتغيــر اآلخــر فــي اســتخدام األراضــي أطلقــا 180
[ 100إلــى  ]260غيغاطن ـاً .وهــذا يســفر عــن انبعاثــات بشــرية تراكميــة قدرهــا  470[ 555إلــى  ]640غيغاطن ـاً{6.3} .
مــن هــذه االنبعاثــات البشــرية التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون تراكــم  230[ 240إلــى  ]250غيغاطن ـ ًا فــي الغــاف اجلــوي،
وامتصــت احمليطــات  125[ 155إلــى  ]185غيغاطن ـاً ،وتراكــم  70[ 160إلــى  ]250غيغاطن ـ ًا فــي النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة
الطبيعيــة [أي بالوعــة األراضــي املتبقيــة التراكميــة]{ .الشــكل }6.3 ،3.8 ،TS.4
حتمــض احمليطــات باالنخفاضــات فــي درجــة احلموضــة  .وقــد انخفضــت درجــة حموضــة امليــاه الســطحية للمحيطــات
يحــدَّ د كميـ ًا ُّ
مبقــدار  0.1منــذ بدايــة احلقبــة الصناعيــة (ثقــة عاليــة) ،وهــو ما يعــادل حــدوث زيــادة بنســبة قدرهــا  26فــي املائــة فــي تركيــز أيونــات
الهيدروجــن (انظــر الشــكل  ،3.8{ .)SPM.4اإلطــار }3.2
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ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي
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ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ودرﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﻴﻄﺎت
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الشــكل  | SPM.4املؤشــرات امللحوظــة املتعــددة لتغيــر دورة الكربــون العامليــة( :أ) تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي املنبعثــة مــن 19°32’( Mauna Loa
شــما ًال ،و’ 155°34غربـ ًا  -املبينــة باللــون األحمــر) والقطــب اجلنوبــي (’ 89°59جنوبـاً 24°48’ ،غربـ ًا  -املبينــة باللــون األســود) منــذ عــام 1958؛ (ب) الضغــط اجلزئــي لثانــي
أكســيد الكربــون املــذاب فــي الطبقــة الســطحية للمحيطــات (املنحنيــات الزرقــاء) ودرجــة احلموضــة املوقعيــة (املنحنيــات اخلضــراء) ،وهــو مــا ميثــل مقياسـ ًا حلموضــة ميــاه
احمليطــات .والقياســات مســتمدة مــن ثــاث محطــات مــن احمليــط األطلســي ’ 29°10شــما ًال ،و’ 15°30غرب ـ ًا  -األزرق الداكن/األخضــر الداكــن؛ و’ 31°40شــما ً
ال ،و’64°10
غربـ ًا  -األزرق/األخضــر) واحمليــط الهــادئ ( 22°45شــما ًال ،و’ 158°00غربـ ًا  -األزرق اخلفيف/األخضــر اخلفيــف) .وتــرد التفاصيــل الكاملــة ملجموعــات البيانــات املبينــة
هنــا فــي التقريــر األساســي واملــواد التكميليــة للملخــص الفنــي( .الشــكالن  2.1و3.18؛ الشــكل ]TS.5
12
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غيغاطن واحد من الكربون =  10 = 1 GtCغرامات من الكربون .وهذا يعادل  3.667غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون.
درجــة احلموضــة هــي مقيــاس للحموضــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي :انخفــاض درجــة احلموضــة مبقــدار وحــدة واحــدة يعــادل حــدوث زيــادة عشــرية فــي نســبة
تركيــز أيونــات الهيدروجــن ،أو احلموضــة.
15

ملخص لصانعي السياسات

إن املــواد والعمليــات الطبيعيــة والبشــرية التــي تغ ِّيــر ميزانيــة طاقــة األرض هــي العوامــل الدافعــة إلــى تغيــر املنــاخ .ويحــدِّ د القســر اإلشــعاعي
( )RFحتديــداً كميـ ًا التغ ُّيــر فــي تدفقــات الطاقــة التــي تنجــم عــن التغيــرات فــي هــذه العوامــل فيمــا يتعلــق بعــام  2011بالنســبة إلــى عــام
 ،1750إال إذا ُأشــير إلــى خــاف ذلــك .ويــؤدي القســر اإلشــعاعي اإليجابــي إلــى احتــرار الســطح ،بينمــا يــؤدي القســر اإلشــعاعي الســلبي إلــى
تبريــد الســطح .ويقــدّ ر القســر اإلشــعاعي اســتناداً إلــى رصــدات موقعيــة ورصــدات عــن ُبعــد ،وخــواص غــازات االحتبــاس احلــراري واألهبــاء
اجلويــة ،واحلســابات التــي تُســتخدم فيهــا منــاذج عدديــة مت ّثــل العمليــات املرصــودة .وتؤثــر بعــض َّ
املركبــات املنبعثــة علــى تركيــز مــواد أخــرى
فــي الغــاف اجلــوي .وميكــن اإلبــاغ عــن القســر اإلشــعاعي اســتناداً إلــى التغيــرات فــي نســبة تركيــز كل مــادة  .وبــد ًال مــن ذلــك ،ميكــن
اإلبــاغ عــن القســر اإلشــعاعي ألحــد ّ
املركبــات القائــم علــى االنبعاثــات ،وهــو مــا ميكــن أن يوفــر ربط ـ ًا باألنشــطة البشــرية مباشــراً بدرجــة
أكبــر .وهــو يشــمل املســاهمات مــن جميــع املــواد التــي تتأثــر بذلــك االنبعــاث .والقســر اإلشــعاعي البشــري الكلي الــذي يجــري التوصل إليه
باتبــاع كال النهجــن يكــون متماثـ ًا عندمــا تؤخــذ فــي االعتبــار جميــع العوامــل الدافعــة .ومــع أن كال النهجــن ُيســتخدم فــي هــذا امللخــص
لصانعــي السياســات يوجــد تشــديد علــى عمليــات القســر اإلشــعاعي القائمــة علــى االنبعــاث.
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القســر اإلشــعاعي اإلجمالــي إيجابــي ،وأدى إلــى امتصــاص النظــام املناخــي للطاقــة املنبعثــة نتيجــة لــه .وتنجــم أكبــر
مســاهمة فــي القســر اإلشــعاعي اإلجمالــي عــن الزيــادة التــي حدثــت فــي تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون والغــاف
اجلــوي منــذ عــام ( 1750انظــر األشــكال  ،3.2{ .)SPM.5اإلطــار }8.5 ،8.3 ،3.1
•

•

•

•

•

•

القســر اإلشــعاعي البشــري اإلجمالــي لعــام  2011بالنســبة إلــى عــام  1750يبلــغ  1.13[ 2.29إلــى  ]3.33وات فــي املتــر املربــع (انظــر
الشــكل  ،)SPM.5وقد زاد منذ عام  1970بســرعة أكبر من زيادته أثناء العقود الســابقة .وأفضل تقدير للقســر اإلشــعاعي البشــري
اإلجمالــي لعــام  2011هــو تقديــر أعلــى بنســبة قدرهــا  43فــي املائــة مــن التقدير املبلغ عنه فــي تقرير التقييم الرابــع ( )AR4فيما يتعلق
وحتســن تقديــرات القســر
بســنة  .2005وهــذا ناجــم عــن مزيــج مــن النمــو املتواصــل فــي معظــم تركيــزات غــازات االحتبــاس احلــراري ُّ
ـاف أضعــف (القســر اإلشــعاعي الســلبي){8.5} .
اإلشــعاعي الناجــم عــن األهبــاء اجلويــة ممــا يشــير إلــى تأثيــر تبريــدي صـ ٍ
القســر اإلشــعاعي مــن انبعاثــات غــازات احتبــاس حــراري ممزوجــة جيــداً (ثانــي أكســيد الكربــون ،وامليثــان ،وأكســيد النيتــروز،
والهالوكربونــات) فــي عــام  2011بالنســبة إلــى عــام  1750يبلــغ  2.22[ 3.00إلــى  ]3.78وات فــي املتــر املربــع (انظر الشــكل .)SPM.5
ويبلــغ القســر اإلشــعاعي الناجــم عــن التغيــرات فــي تركيــزات هــذه الغــازات  2.26[ 2.83إلــى  ]3.40وات فــي املتــر املربــع{8.5} .
تســببت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وحدهــا فــي قســر إشــعاعي قــدره  1.33[ 1.68إلــى  ] 2.03وات فــي املتــر املربــع (انظــر
الشــكل  .)SPM.5ويبلــغ القســر اإلشــعاعي لثانــي أكســيد الكربــون ،مبــا يشــمل انبعاثــات غــازات أخــرى محتوية علــى الكربون،
ســاهمت أيضـ ًا فــي الزيــادة فــي تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون 1.46[ 1.82 ،إلــى  ]2.18وات فــي املتــر املربــع}8.5 ،8.3{ .
تســببت انبعاثــات غــاز امليثــان وحدهــا فــي قســر إشــعاعي قــدره  0.74[ 0.97إلــى  ]1.20وات فــي املتــر املربــع (انظــر الشــكل
 .)SPM.5وهــذا أكبــر كثيــراً مــن التقديــر القائــم علــى التركيــزات والبالــغ  0.38[ 0.48إلــى  ]0.58وات فــي املتــر املربــع (لــم
يتغيــر مــن تقريــر التقييــم الرابــع ( .))AR4وهــذا االختــاف بــن التقديريــن يرجــع إلــى التغيــرات فــي تركيــزات األوزون وبخــار
املــاء فــي الستراتوســفير نتيجــة النبعاثــات غــاز امليثــان واالنبعاثــات األخــرى التــي تؤثــر علــى غــاز امليثــان بطريقــة غيــر مباشــرة.
{}8.5 ،8.3
تســببت انبعاثــات الهالوكربونــات املســتنفدة لــأوزون فــي الستراتوســفير فــي حــدوث قســر إشــعاعي إيجابــي صــاف قــدره
 0.01[ 0.18إلــى  ]0.35وات فــي املتــر املربــع (انظــر الشــكل  .)SPM.5وكان القســر اإلشــعاعي اإليجابــي اخلــاص بهــا
يفــوق القســر اإلشــعاعي الســلبي الناجــم عــن اســتنفاد األوزون الــذي أدت إليــه .وقيمــة القســر اإلشــعاعي اإليجابــي الناجــم
عــن جميــع الهالوكربونــات مماثلــة لقيمتــه فــي تقريــر التقييــم الرابــع ( ،)AR4مــع انخفــاض القســر اإلشــعاعي مــن املركبــات
الكلوروفلوروكربونيــة ولكــن مــع زيــادات مــن الكثيــر مــن بدائلهــا}8.5 ،8.3{ .
تســاهم انبعاثــات الغــازات القصيــرة األمــد فــي القســر اإلشــعاعي البشــري اإلجمالــي .ومــن املؤكــد تقريبـ ًا أن انبعاثــات أكســيد
الكربــون ( )COأدت إلــى قســر إشــعاعي إيجابــي ،بينمــا مــن املرجــح أن انبعاثات أكســيدات النيتروجــن )  (NOقــد أدت إلــى
ـاف (انظــر الشــكل }8.5 ،8.3{ .)SPM.5
قســر إشــعاعي ســلبي صـ ٍ
الســحب نتيجــة لألهبــاء
يبلــغ القســر اإلشــعاعي للتأثيــر اإلجمالــي لألهبــاء اجلويــة فــي الغــاف اجلــوي ،الــذي يشــمل تكيفــات ُ
اجلويــة 1.9-[ 0.9- ،إلــى  ]0.1-وات فــي املتــر املربــع (ثقــة متوســطة) ،وينجــم عــن قســر ســلبي مــن معظــم األهبــاء اجلويــة
x

•

ُ 14
	تــدَّ د كميـ ًا قــوة العوامــل الدافعــة بوصفهــا قســراً إشــعاعي ًا بوحــدات مــن الــوات فــي املتــر املربــع )  (W m-كمــا فــي التقييمــات الســابقة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة
بتغيــر املنــاخ ) .(IPCCوالقســر اإلشــعاعي هــو التغيــر فــي تدفــق الطاقــة الناجــم عــن عامــل دافــع ،و ُيحســب فــي التروبوبــوز أو عنــد أعلــى الغــاف اجلــوي .و ُيبقــى
علــى جميــع ظــروف الســطح والتروبوســفير ثابتـ ًة فــي املفهــوم التقليــدي للقســر اإلشــعاعي املســتخدم فــي التقاريــر الســابقة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر
املنــاخ ) .(IPCCأمــا فــي عمليــات احلســاب اخلاصــة بالقســر اإلشــعاعي املتعلــق بغــازات االحتبــاس احلــراري املمزوجــة جيــداً واألهبــاء اجلويــة فــي هــذا التقريــر ف ُيســمح
باســتجابة املتغيــرات الفيزيائيــة ،باســتثناء جليــد احمليطــات والبحــار ،لالضطرابــات بواســطة تكيفــات ســريعة .ويسـ ّـمى القســر الناجــم عــن ذلــك قســراً إشــعاعي ًا فعــا ًال
) (ERFفــي التقريــر األساســي .ويع ّبــر هــذا التغييــر عــن التقــدم العلمــي الــذي حتقــق منــذ التقييمــات الســابقة ويســفر عــن تبيــان أفضــل الســتجابة درجــة احلــرارة فــي
نهايــة املطــاف فيمــا يتعلــق بهــذه العوامــل الدافعــة .والتكيفــات الســريعة ،فيمــا يتعلــق بجميــع العوامــل الدافعــة عــدا غــازات االحتبــاس احلــراري املمزوجــة جيــداً
واألهبــاء اجلويــة ،أقــل متيــزاً و ُيفتــرض أنهــا صغيــرة ،ومــن ثــم ُيســتخدم القســر اإلشــعاعي التقليــدي{8.1} .
 15اس ُتخدم هذا النهج لإلبالغ عن القسر اإلشعاعي في “ملخص لصانعي السياسات” اخلاص بتقرير التقييم الرابع ).(AR4
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ومســاهمة إيجابيــة مــن امتصــاص الكربــون األســود لإلشــعاع الشمســي .وتوجــد ثقــة عاليــة فــي أن األهبــاء اجلويــة وتفاعالتهــا
مــع الســحب قــد ع ّوضــت عــن نســبة كبيــرة مــن املتوســط العاملــي للقســر الناجــم عــن غــازات االحتبــاس احلــراري املمزوجــة
جيــداً .وهــي مــا زالــت تســاهم بأكبــر قــدر مــن عــدم اليقــن فــي تقديــر القســر اإلشــعاعي اإلجمالــي}8.5 ،8.3 ،7.5{ .
ميكــن أن يكــون للقســر الناجــم عــن األهبــاء اجلويــة البركانيــة فــي الستراتوســفير أثــر كبيــر علــى املنــاخ لبضــع ســنوات بعــد
الثــورات البركانيــة .وقــد تســببت ثــورات صغيــرة متعــددة فــي قســر إشــعاعي قــدره  0.15-[ 0.11-إلــى  ]0.08-وات فــي املتــر
املربــع فــي الســنوات املمتــدة مــن عــام  2008إلــى عــام  ،2011يقــارب فــي قوتــه ضعــف قــوة القســر اإلشــعاعي الــذي حــدث أثنــاء
الســنوات املمتــدة مــن عــام  1999إلــى عــام }8.4{ .2002
يقــدّ ر القســر اإلشــعاعي الناجــم عــن التغيــرات فــي اإلشــعاع الشمســي مبــا يبلــغ  0.00[ 0.05إلــى  ]0.10وات فــي املتــر املربــع
(انظــر الشــكل  .)SPM.5وتشــير الرصــدات الســاتلية لتغيــرات اإلشــعاع الشمســي اإلجماليــة مــن عــام  1978إلــى عــام 2011
إلــى أن آخــر حــد أدنــى شمســي كان أقــل مــن االثنــن الســابقني لــه .وهــذا يســفر عــن قســر إشــعاعي قــدره  0.08-[ 0.04-إلــى
 ]0.00وات فــي املتــر املربــع بــن أحــدث حــد أدنــى فــي عــام  2008واحلــد األدنــى اخلــاص بعــام }8.4{ .1986
لــم يســاهم القســر اإلشــعاعي الطبيعــي اإلجمالــي الناجــم عــن تغيــرات اإلشــعاع الشمســي واألهبــاء اجلويــة البركانيــة املوجــودة
فــي الستراتوســفير ســوى مســاهمة ضئيلــة فــي القســر اإلشــعاعي الصافــي طيلــة القــرن املاضــي ،باســتثناء فتــرات قصيــرة أعقبــت
حــدوث ثــورات بركانيــة كبيــرة}8.5{ .
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺜﻘﺔ

اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي

ّ
اﳌﺮﻛﺐ
اﳌﻨﺒﻌﺚ

VH

]0.17 [0.13 to 0.21

N 2O

N 2O

M

]0.23 [0.16 to 0.30

CH4 O3

CO2

CO

M

]0.10 [0.05 to 0.15

CH4 O3

CO2

NMVOC

M

]-0.15 [-0.34 to 0.03

Nitrate CH4 O3

NOx

H

]-0.27 [-0.77 to 0.23

L

]-0.55 [-1.33 to -0.06

M

]-0.15 [-0.25 to -0.05

M

]0.05 [0.00 to 0.10

اﻟﻨﺘﺮات اﻟﺴﻠﻔﺎت اﻟﻐﺒﺎر اﳌﻌﺪﻧﻲ اﻷﻫﺒﺎء اﳉﻮﻳﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻷﺳﻮد اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﻀﻮي

واﻟﺴﻼﺋﻒ )اﻟﻐﺒﺎر
اﳌﻌﺪﻧﻲ وأﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
وﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻲ واﻷوﻣﻨﻴﻮم
واﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﻀﻮي
واﻟﻜﺮﺑﻮن اﻷﺳﻮد(

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﺗﻜﻴﻔﺎت ُ
ﻋﻦ اﻷﻫﺒﺎء اﳉﻮﻳﺔ
ﺗﻐ ّﻴﺮ اﻷﻟﺒﻴﺪو اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﻐ ّﻴﺮات ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﺸﻤﺴﻲ

ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري اﳌﻤﺰوﺟﺔ ﺟﻴﺪاً

H

]0.18 [0.01 to 0.35

O3 CFCs HCFCs

Halocarbons

اﻟﻐﺎزات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ

H

]0.97 [0.74 to 1.20

CO2 H2Ostr O3 CH4

CH4

اﻟﻐﺎزات واﻷﻫﺒﺎء ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻌﻤﺮ

VH

]1.68 [1.33 to 2.03

CO2

CO2

]2.29 [1.13 to 3.33

H

2011

H

]1.25 [0.64 to 1.86

1980

M

]0.57 [0.29 to 0.85

1950

3

1

2

0

اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﺒﺸﺮي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺎم 1750
−1

اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺎم ) 1750ﺑﺎﻟﻮات ﻓﻲ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ(

املجمعــة املتعلقــة بالعوامــل الرئيســية الدافعــة إلــى تغيــر املنــاخ.
الشــكل  | SPM.5تقديــرات القســر اإلشــعاعي فــي عــام  2011بالنســبة إلــى عــام  1750وأوجــه عــدم اليقــن ّ
مقســم ًا وفقـ ًا للمركبــات املنبعثــة أو العمليــات التــي تنجــم عــن مزيــج مــن العوامــل الدافعــة .وأفضــل تقديــرات
ومتثــل الق َيــم املتوســط العاملــي للقســر اإلشــعاعي ) ّ ،(RF
القســر اإلشــعاعي الصافــي مبينــة فــي شــكل مع ّينــات ســوداء مــع مــا يقابلهــا مــن فواصــل عــدم اليقــن؛ وتــرد القيــم العدديــة علــى ميــن الشــكل ،إلــى جانــب مســتوى الثقــة
فــي القســر الصافــي ( - VHعاليــة جــداً - H ،عاليــة - M ،متوســطة - L ،منخفضــة - VL ،منخفضــة جــداً) .وقســر األلبيــدو الناجــم عــن الكربــون األســود علــى اجلليــد
والثلــوج يشــمله عمــود األهبــاء اجلويــة املنبعثــة مــن الكربــون األســود .أمــا عمليــات القســر الصغيــرة الناجمــة عــن التكثّفــات ( 0.05وات فــي املتــر املربــع ،مبــا فــي ذلــك
ّ
واملركبــات الفلوريــة الهيدروجينيــة وسداســي فلوريــد الكبريــت (املجمــوع  0.03وات فــي املتــر املربــع) فهــي غيــر مب ّينــة .وميكــن التوصــل
الســمحاق الناجــم عــن التك ّثــف
إلــى عمليــات القســر اإلشــعاعي القائمــة علــى التركيــزات بجمــع حاصــل األعمــدة ذات األلــوان املتماثلــة .وال يشــمل ذلــك التأثيــر القســري البركانــي ألن طابعــه الــدوري
يجعــل مــن الصعــب مقارنتــه بآليــات التأثيــر القســري األخــرى .ويبـ َّـن إجمالــي القســر اإلشــعاعي البشــري فــي ثــاث ســنوات بالنســبة إلــى عــام  .1750ولالطــاع علــى مزيــد
مــن التفاصيــل الفنيــة ،مبــا فــي ذلــك نطاقــات عــدم اليقــن املرتبطــة باملكونــات والعمليــات الفرديــة ،انظــر املــواد التكميليــة للملحــق الفنــي8.5{ .؛ األشــكال 8.18-8.14؛
الشــكلني  TS.6و}TS.7
14
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ينبــع فهــم التغيــرات األخيــرة فــي النظــام املناخــي مــن اجلمــع مــا بــن الرصــدات ،ودراســات عمليــات التأثيــر التفاعلــي ،وعمليــات
احملــاكاة باســتخدام النمــاذج .ويقتضــي تقييــم قــدرة النمــاذج املناخيــة علــى محــاكاة التغيــرات األخيــرة النظــر فــي حالــة جميــع
مكونــات النظــام املناخــي املنمذجــة عنــد بدايــة عمليــة احملــاكاة والقســر الطبيعــي والبشــري املســتخدم لتوجيــه النمــاذج .ومقارنـ ًة
احملســنة عــزو التغيــرات املكتشــفة
بتقريــر التقييــم الرابــع ( ،)AR4تتيــح اآلن الرصــدات األكثــر تفصيـ ًا واألطــول والنمــاذج املناخيــة ّ
فــي مزيــد مــن مك ّونــات النظــام املناخــي إلــى مســاهمة بشــرية.
التأثيــر البشــري علــى النظــام املناخــي واضــح .وهــذا يتجلــى فــي تزايــد تركيــزات غــازات االحتبــاس احلــراري فــي
الغــاف اجلــوي ،والقســر اإلشــعاعي ،واالحتــرار امللحــوظ ،وفهــم النظــام املناخــي}14-2{ .
دال 1-

تقييم النماذج املناخية

حتســنت النمــاذج املناخيــة منــذ تقريــر التقييــم الرابــع ( .)AR4فالنمــاذج تستنســخ أمنــاط واجتاهــات درجــات
ّ
احلــرارة الســطحية امللحوظــة علــى نطــاق قــاري علــى مــدى عقــود كثيــرة ،مبــا فــي ذلــك االحتــرار األســرع الــذي
حــدث منــذ منتصــف القــرن العشــرين والتبريــد الــذي يعقــب مباشــر ًة الثــورات البركانيــة الكبيــرة (ثقــة عاليــة
جــد ًا)}9.8 ،9.6 ،9.4{ .
•

تبـ ّـن عمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج املناخيــة الطويلــة األجــل اجتاهـ ًا فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية مــن عــام
 1951إلــى عــام  2012يتفــق مــع االجتــاه امللحــوظ (ثقــة عاليــة جــداً) .ولكــن توجــد اختالفــات بــن االجتاهــات احملــاكاة وامللحوظــة
خــاف فتــرات قصيــرة تتــراوح مــن  10ســنوات إلــى  15ســنة (مث ـاً ،مــن عــام  1998إلــى عــام  ،9.4{ .)2012اإلطــار }9.2

•

االنخفــاض امللحــوظ فــي اجتــاه االحتــرار الســطحي أثنــاء الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1998إلــى عــام  2012مقارنـ ًة بالفتــرة املمتــدة مــن
عــام  1951إلــى عــام  2012يرجــع بدرجــة متســاوية تقريبـ ًا إلــى االنخفــاض فــي اجتــاه القســر اإلشــعاعي وإلــى مســاهمة تبريديــة
مــن التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة ،التــي تشــمل إعــادة توزيــع محتملــة للحــرارة داخــل احمليطــات (ثقــة متوســطة) .واالنخفــاض
فــي اجتــاه القســر اإلشــعاعي يرجــع فــي املقــام األول إلــى الثــورات البركانيــة وتوقيــت الطــور الهبوطــي للــدورة الشمســية البالغــة
 11عامـاً .ومــع ذلــك ،توجــد ثقــة منخفضــة فــي التحديــد الكمــي لــدور تغيــرات القســر اإلشــعاعي فــي التســبب فــي انخفــاض
اجتــاه االحتــرار .وتوجــد ثقــة متوســطة فــي أن التقلبيــة العقديــة الداخليــة الطبيعيــة تتســبب بدرجــة كبيــرة فــي االختــاف بــن
الرصــدات وعمليــات احملــاكاة؛ وليــس مــن املتوقــع أن تستنســخ عمليــات احملــاكاة توقيــت التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة .وقــد
تكــون هنــاك أيض ـ ًا مســاهمة مــن أوجــه قصــور القســر ،ومغــاالة ،فــي بعض النمــاذج ،فــي تقديــر االســتجابة لتزايــد القســر
الناجــم عــن غــازات االحتبــاس احلــراري وغيــره من عوامــل القســر البشــرية (التــي تســيطر عليهــا تأثيــرات األهبــاء اجلويــة).
{ ،9.4اإلطــار  ،10.3 ،9.2اإلطــار }11.3 ،10.2

•

الثقــة فــي قــدرة النمــاذج علــى محــاكاة درجــة احلــرارة الســطحية تقــل علــى النطاقــات اإلقليميــة عنهــا علــى النطاقــات األكبــر.
ومــع ذلــك ،توجــد ثقــة عاليــة فــي أن درجــة احلــرارة الســطحية علــى النطــاق اإلقليمــي أصبحــت محاكاتهــا أفضــل ممــا كانــت
وقــت إعــداد تقريــر التقييــم الرابــع (}9.6 ،9.4{ .)AR4

•

حتقــق قــدر كبيــر مــن التقــدم فــي تقييــم ظواهــر الطقــس واملنــاخ املتطرفــة منــذ تقريــر التقييــم الرابــع ( .)AR4واملتوســط العاملــي
لالجتاهــات احملــاكاة فــي تواتــر األيــام والليالــي احلــارة والبــاردة املتطرفــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين يتســق عمومـ ًا
مــع الرصــدات{9.5} .

•

التحســن فــي محــاكاة أمنــاط الهطــول القاريــة النطــاق منــذ تقريــر التقييــم الرابــع ( .)AR4ولكــن الهطــول ال
حتقــق قــدر مــن
ُّ
ُي َ
حاكــى بنفــس اجلــودة علــى نطاقــات إقليميــة ،وتعــوق التقييــم أوجــه عــدم اليقــن فــي الرصــدات{9.6 ،9.4} .

•

تستنســخ النمــاذج بعــض الظواهــر املناخيــة الهامــة استنســاخ ًا أفضــل اآلن .وتوجــد ثقــة عاليــة فــي أن إحصــاءات الريــاح
املوســمية وظاهــرة النينيــو  -التذبــذب اجلنوبــي ( ،)ENSOاســتناداً إلــى عمليــات محــاكاة باســتخدام منــاذج متعــددة ،قــد
حتســنت منــذ تقريــر التقييــم الرابــع (}9.5{ .)AR4
ّ
الســحب واألهبــاء اجلويــة ،وتفاعالتهــا ،مقارنـ ًة بوقــت إعــداد تقريــر التقييــم
تشــمل النمــاذج املناخيــة اآلن مزيــداً مــن عمليــات ُ
الرابــع ( ،)AR4ولكــن تبقــى ثقــة منخفضــة فــي متثيــل هــذه العمليــات وحتديدهــا الكمــي فــي النمــاذج}9.7 ،9.4 ،7.6 ،7.3{ .

•
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ملخص لصانعي السياسات

•

1979

توجــد أدلــة قويــة علــى أن االجتــاه الهبوطــي فــي مــدى اجلليــد البحــري الصيفــي فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية منــذ عــام
تستنســخه اآلن منــاذج أكثــر عــدداً مقارنـ ًة بوقــت إعــداد تقريــر التقييــم الرابــع ( ،)AR4بحيــث يبــن نحــو ُربــع النمــاذج اجتاهـ ًا
يضاهــي فــي حجمــه االجتــاه املوجــود فــي الرصــدات ،أو اجتاه ـ ًا أكبــر منــه .وحتاكــي معظــم النمــاذج اجتاه ـ ًا هبوطي ـ ًا صغيــراً
فــي مــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،وإن يكــن بفــارق كبيــر بــن النمــاذج ،علــى االختــاف مــن االجتــاه
الصعــودي الضئيــل املوجــود فــي الرصــدات}9.4{ .

•

1961

تستنســخ منــاذج كثيــرة التغيــرات امللحوظــة فــي احملتــوى احلــراري للطبقــات العليــا مــن احمليطــات ( 700-0متــر) مــن عــام
إلــى عــام ( 2005ثقــة عاليــة) ،وينــدرج متوســط السالســل الزمنيــة املتعــددة النمــاذج ضمــن نطــاق تقديــرات الرصــد املتاحــة
فيمــا يتعلــق مبعظــم الفتــرة}9.4{ .

•

حتاكــي النمــاذج املناخيــة التــي تشــمل دورة الكربــون (منــاذج النظــام األرضــي) النمــط العاملــي لتدفقــات ثانــي أكســيد الكربــون
فــي الغــاف اجلــوي فــوق احمليطــات ،مــع إزالــة الغــازات املتشــربة فــي املناطــق املداريــة وحــدوث امتصــاص فــي خطــوط العــرض
الوســطى واملرتفعــة .وفــي غالبيــة هــذه النمــاذج جنــد أن أحجــام بالوعــات الكربــون احملــاكاة فــي اليابســة واحمليطــات فــي العالــم
خــال اجلــزء األخيــر مــن القــرن العشــرين هــي أحجــام فــي حــدود نطــاق تقديــرات الرصــد}9.4{ .

دال 2-

الكمي الستجابات النظام املناخي
التحديد ّ

دراســات الرصــد والنمــاذج لتغ ُّيــر درجــات احلــرارة ،والتفاعــات املناخيــة ،والتغيــرات فــي ميزانيــة طاقــة األرض
توفــر مع ـ ًا الثقــة فــي حجــم االحتــرار العاملــي الــذي يحــدث اســتجابة للتأثيــرات القســرية فــي املاضــي واملســتقبل.
{اإلطار  ،12.2اإلطار .
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•

مــن املرجــح إلــى حــد شــديد أن التأثيــر التفاعلــي الصافــي الناجــم عــن تضافــر التغيــرات فــي بخــار املــاء ،واالختالفــات بــن
االحتــرار فــي الغــاف اجلــوي والســطح ،إيجابــي ولــذا يــؤدي إلــى تضخيــم التغيــرات فــي املنــاخ .ومــن املرجــح أن التأثيــر
التفاعلــي اإلشــعاعي الصافــي الناجــم عــن جميــع أنــواع الســحب مجتمعــة إيجابــي .ويرجــع عــدم اليقــن فــي بصمــة وحجــم
التأثيــر التفاعلــي للســحب فــي املقــام األول إلــى اســتمرار عــدم اليقــن فــي أثــر االحتــرار علــى الســحب املنخفضــة}7.2{ .

•

حتــدّ د احلساســية املناخيــة التوازنيــة حتديــداً كمي ـ ًا اســتجابة النظــام املناخــي للقســر اإلشــعاعي الثابــت علــى نطاقــات زمنيــة
متعــددة القــرون ،وتعـ ّرف بأنهــا التغيــر فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية عنــد التــوازن والــذي ينجــم عــن تضا ُعــف
تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي .ومــن املرجــح أن احلساســية املناخيــة التوازنيــة هــي فــي حــدود نطــاق يتــراوح
مــن  1.5درجــة مئويــة إلــى  4.5درجــة مئويــة (ثقــة عاليــة) ،ومــن غيــر املرجــح إلــى حــد شــديد أنهــا أقــل مــن درجــة واحــدة
مئويــة (ثقــة عاليــة) ،ومــن غيــر املرجــح إلــى حــد كبيــر أنهــا أكبــر مــن  6درجــات مئويــة (ثقــة متوســطة)  .ومــن ثــم فــإن حــد
درجــة احلــرارة األقــل للنطــاق املرجــح املقــدّ ر أقــل ممــا هــو مذكــور فــي تقريــر التقييــم الرابــع وهــو درجتــان مئويتــان ،ولكــن احلــد
حتســن فهــم ســجل درجــات احلــرارة املمتــد فــي الغــاف اجلــوي واحمليطــات ،والتقديــرات
األعلــى مماثــل .ويع ّبــر هــذا التقييــم عــن ُّ
اجلديــدة للقســر اإلشــعاعي ،TS TFE.6{ .الشــكل 1؛ اإلطــار }12.2

•

معــدل وحجــم تغيــر املنــاخ العاملــي يحــدده القســر اإلشــعاعي ،والتفاعــات املناخيــة ،وتخزيــن النظــام املناخــي للطاقــة .وتتســق
تقديــرات هــذه الكميــات فــي العقــود األخيــرة مــع النطــاق املرجــح املقــدّ ر للحساســية املناخيــة التوازنيــة ألوجــه عــدم اليقــن املقدرة
الداخليــة ،ممــا يوفــر أدلــة قويــة مــن أجــل فهمنــا لتغيــر املنــاخ الناجــم عــن عوامــل بشــرية{ .اإلطــار  ،12.2اإلطــار }13.1

•

اســتجابة املنــاخ العابــر يحــدد كمي ـ ًا اســتجابة النظــام املناخــي لتزايــد القســر اإلشــعاعي علــى نطــاق زمنــي يتــراوح مــن عقــد
إلــى قــرن .وهــي تعـ َّرف بأنهــا التغيــر فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه تركيــز ثانــي
أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي قــد تضاعــف فــي ســيناريو تزايــد التركيــز بنســبة قدرهــا  1فــي املائــة ســنوياً .ومــن املرجــح
أن تكــون االســتجابة املناخيــة العابــرة فــي حــدود نطــاق يتــراوح مــن  1.0درجــة مئويــة إلــى  2.5درجــة مئويــة (ثقــة عاليــة) ومــن
غيــر املرجــح إلــى حــد شــديد أنهــا أكبــر مــن  3درجــات مئويــة{ .اإلطــار }12.2

•

تتمثــل كميــة ذات صلــة فــي االســتجابة املناخيــة العابــرة النبعاثــات الكربــون التراكميــة ( .)TCREوهــي حتــدد كميـ ًا اســتجابة
النظــام املناخــي العابــرة النبعاثــات الكربــون التراكميــة (انظــر القســم هــاء  .)8 -وتعــ ّرف انبعاثــات الكربــون التراكميــة
( )TCREبأنهــا املتوســط العاملــي للتغيــر فــي درجــة احلــرارة الســطحية لــكل  1000طــن إجمالــي مــن الكربــون ينبعــث إلــى
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•

ميكــن اســتخدام مقاييــس شــتى ملقارنــة مســاهمات انبعاثــات املــواد املختلفــة فــي تغيــر املنــاخ .وســوف يتوقــف أنســب مقيــاس
وأفــق زمنــي علــى جوانــب تغيــر املنــاخ التــي تُعتبــر األهــم لتطبيــق بعينــه مــن التطبيقــات .وليــس باســتطاعة أي مقيــاس منفــرد
أن يقــارن بدقــة جميــع عواقــب االنبعاثــات املختلفــة ،وتنطــوي جميــع املقاييــس علــى أوجــه قصــور وأوجــه عــدم يقــن.
وتســتند إمكانيــة االحتــرار العاملــي إلــى القســر اإلشــعاعي التراكمــي علــى مــدى أفــق زمنــي معــن ،بينمــا تســتند إمكانيــة التغيــر
فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية إلــى التغيــر فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية فــي نقطــة زمنيــة
مختــارة .وتــرد القيــم احملدّ ثــة فــي التقريــر األساســي}8.7{ .

دال 3-

كشف تغ ُّير املناخ وتعليله

اك ُتشــف التأثيــر البشــري فــي احتــرار الغــاف اجلــوي واحمليطــات ،وفــي التغيــرات فــي الــدورة املائيــة العامليــة ،وفــي
االنخفاضــات فــي اجلليــد والثلــوج ،وفــي ارتفــاع متوســط مســتوى ســطح البحــر ،وفــي التغيــرات فــي بعــض الظواهر
املناخيــة املتطرفــة (انظــر الشــكل  SPM.6واجلــدول  .)SPM.1وقــد زادت قــوة هــذا الدليــل علــى التأثيــر البشــري
منــذ تقريــر التقييــم الرابــع ( .)AR4ومــن املرجــح إلــى حــد شــديد أن يكــون التأثيــر البشــري هــو الســبب الرئيســي
فــي االحتــرار امللحــوظ منــذ منتصــف القــرن العشــرين}10.9 ،10.6-10.3{ .
•

مــن املرجــح إلــى حــد شــديد أن أكثــر مــن نصــف الزيــادة امللحوظــة فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة مــن
عــام  1951إلــى عــام  2010كان بســبب الزيــادة فــي تركيــزات غــازات االحتبــاس احلــراري الناجمــة عــن عوامــل بشــرية وبســبب
التأثيــرات القســرية البشــرية األخــرى مع ـاً .وأفضــل تقديــر للمســاهمة البشــرية فــي االحتــرار مماثــل لالحتــرار امللحــوظ أثنــاء
هــذه الفتــرة}10.3{ .

•

مــن املرجــح أن غــازات االحتبــاس احلــراري التــي ســاهمت فــي احتــرار الســطح مبتوســط عاملــي كانــت فــي نطــاق يتــراوح بــن
 0.5درجــة مئويــة و 1.3درجــة مئويــة أثنــاء الفتــرة مــن عــام  1951إلــى عــام  ،2010ومــن املرجــح أن املســاهمات مــن التأثيــرات
القســرية البشــرية األخــرى ،مبــا فــي ذلــك تأثيــر األهبــاء اجلويــة التبريــدي ،كان فــي نطــاق يتــراوح مــن  0.6-درجــة مئويــة إلــى
 0.1درجــة مئويــة ،ومــن املرجــح أن املســاهمة مــن التأثيــرات القســرية الطبيعيــة كانــت فــي نطــاق يتــراوح مــن  0.1-درجــة
مئويــة إلــى  0.1درجــة مئويــة ،ومــن املرجــح أن املســاهمات مــن التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة كانــت فــي نطــاق يتــراوح مــن 0.1-
درجــة مئويــة إلــى  0.1درجــة مئويــة .وهــذه املســاهمات املقــدّ رة تتســق مجتمعــة مــع االحتــرار امللحــوظ الــذي يتــراوح مــن 0.6
درجــة مئويــة إلــى  0.7درجــة مئويــة تقريب ـ ًا خــال هــذه الفتــرة}10.3{ .

•

مــن املرجــح أن التأثيــرات القســرية البشــرية ،فــوق كل إقليــم قــاري باســتثناء املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،ســاهمت مســاهمة
كبيــرة فــي الزيــادات فــي درجــة احلــرارة الســطحية منــذ منتصــف القــرن العشــرين (انظــر الشــكل  .)SPM.6وفيمــا يتعلــق
باملنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،تســفر أوجــه عــدم اليقــن فــي الرصــد عــن ثقــة منخفضــة فــي أن التأثيــرات القســرية البشــرية قــد
ســاهمت فــي متوســط االحتــرار امللحــوظ فــوق احملطــات املتاحــة .ومــن املرجــح حــدوث مســاهمة بشــرية فــي االحتــرار الكبيــر
جــداً الــذي حــدث فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية منــذ منتصــف القــرن العشــرين}10.3 ،2.4{ .

•

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن التأثيــر البشــري ،ال ســيما غــازات االحتبــاس احلــراري واســتنفاد األوزون فــي الستراتوســفير ،قــد
أدى إلــى منــط ملحــوظ وميكــن كشــفه الحتــرار التروبوســفير وإلــى تبريــد مقابــل فــي الطبقــة املنخفضــة مــن الستراتوســفير منــذ
عــام }10.3 ،9.4 ،2.4{ .1961

•

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن التأثيــرات القســرية البشــرية ســاهمت مســاهمة كبيــرة فــي الزيــادات فــي احملتــوى احلــراري
للطبقــات العليــا مــن احمليطــات فــي العالــم ( 700-0متــر) التــي لوحظــت منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين (انظــر الشــكل
 .)SPM.6ويوجــد دليــل علــى التأثيــر البشــري فــي بعــض أحــواض محيطــات فرديــة}10.4 ،3.2{ .

•

مــن املرجــح أن التأثيــرات البشــرية قــد أثــرت علــى الــدورة املائيــة العامليــة منــذ عــام  .1960فقــد ســاهمت التأثيــرات البشــرية فــي
الزيــادات امللحوظــة فــي محتــوى الرطوبــة فــي الغــاف اجلــوي (ثقــة متوســطة) ،وفــي التغيــرات علــى نطــاق عاملــي التــي حدثــت
فــي أمنــاط الهطــول فــوق اليابســة (ثقــة متوســطة) ،وفــي تكثيــف الهطــول الغزيــر فــوق أقاليــم اليابســة التــي توجــد بيانــات كافيــة
فيهــا (ثقــة متوســطة) ،وفــي التغيــرات فــي ملوحــة ســطح احمليطــات ومــا حتــت ســطحه (مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر)،2.6 ،2.5{ .
}10.4 ،10.3 ،7.6 ،3.3
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الغــاف اجلــوي .ومــن املرجــح أن انبعاثــات الكربــون التراكميــة ( )TCREهــي فــي نطــاق يتــراوح مــن  0.8درجــة مئويــة إلــى
 2.5درجــة مئويــة لــكل  1000غيغــا طــن مــن الكربــون وتنطبــق علــى االنبعاثــات التراكميــة فــي حــدود مــا يبلــغ حوالــي 2000
غيغــا طــن مــن الكربــون إلــى أن تبلــغ درجــات احلــرارة ذروتهــا (انظــر الشــكل  ،12.5{ .)SPM.10اإلطــار }12.2
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اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي

اﶈﻴﻂ اﳉﻨﻮﺑﻲ

ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ

أﻧﺘﺎرﻛﺘﻴﻜﺎ

اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﶈﻴﻄﺎت

ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ
اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌ ًﺎ

اﻟﺮﺻﺪات

اﶈﺘﻮى اﳊﺮاري ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت

الشــكل  | SPM.6مقارنــة تغيــر املنــاخ امللحــوظ واحملاكــى اســتناداً إلــى ثالثــة مؤشــرات كبيــرة النطــاق فــي الغــاف اجلــوي ،والغــاف اجلليــدي ،واحمليطــات:
التغيــر فــي درجــات حــرارة الهــواء القــاري علــى ســطح اليابســة (اللوحــات الصفــراء) ،ومــدى اجلليــد البحــري فــي أيلول/ســبتمبر فــي املنطقــة القطبيــة
الشــمالية واملنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة (اللوحــات البيضــاء) ،واحملتــوى احلــراري فــي الطبقــات العليــا مــن احمليطــات فــي أحــواض احمليطــات الرئيســية (اللوحــات
الزرقــاء) .ويوضــح الشــكل أيض ـ ًا تغيــرات املتوســط العاملــي ،وأوجــه الشــذوذ بالنســبة إلــى الفتــرة  1919-1880فــي درجــات احلــرارة الســطحية ،والفتــرة
 1980-1960فــي احملتــوى احلــراري للمحيطــات ،والفتــرة  1999-1979فــي اجلليــد البحــري .وجميــع السالســل الزمنيــة هــي متوســطات عقديــة ،مواقعهــا
محــددة عنــد مركــز العقــد .وفيمــا يتعلــق بلوحــات درجــة احلــرارة ،مت َّثــل الرصــدات باســتخدام خطــوط مشـ ّرطة إذا كان املتوســط املكانــي للمســاحات التــي
جتــري دراســتها أقــل مــن  50فــي املائــة .وفيمــا يتعلــق بلوحــات احملتــوى احلــراري للمحيطــات واجلليــد البحــري يوجــد اخلــط الثابــت حيــث تكــون تغطيــة
البيانــات جيــدة وذات نوعيــة أعلــى ،بينمــا يوجــد اخلــط املشـ ّرط حيثمــا تكــون تغطيــة البيانــات مقبولــة فقــط ومــن ثــم يكــون عــدم اليقــن أكبــر .ونتائــج
النمــاذج املبينــة هــي نطاقــات املجموعــات املتعــددة النمــاذج اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ،مــع إشــارة
النطاقــات املظللــة إلــى فواصــل الثقــة التــي تتــراوح مــن  5إلــى  95فــي املائــة .ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة ،مبــا فــي ذلــك تعاريــف األقاليــم،
انظــر املــواد التكميليــة للملخــص الفنــي {الشــكل 10.21؛ الشــكل }TS.12
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هاء -

تغ ُّير املناخ العاملي واإلقليمي في املستقبل

توضــع إســقاطات التغيــرات فــي النظــام املناخــي باســتخدام مجموعــة هرميــة مــن النمــاذج املناخيــة تتــراوح مــن النمــاذج املناخيــة
البســيطة ،إلــى منــاذج التع ّقــد الوســيط ،إلــى النمــاذج املناخيــة الشــاملة ،ومنــاذج النظــام األرضــي .وهــذه النمــاذج حتاكــي التغيــرات
اســتناداً إلــى مجموعــة مــن ســيناريوهات التأثيــرات القســرية البشــرية .وقــد اس ـ ُتخدمت مجموعــة جديــدة مــن الســيناريوهات،
هــي مســارات التركيــز النموذجيــة ( ،)RCPsفــي عمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج املناخيــة اجلديــدة التــي ُأجريــت فــي إطــار
املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5التابــع للبرنامــج العاملــي لبحــوث املنــاخ .وفــي
جميــع مســارات التركيــز النموذجيــة جنــد أن تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي أعلــى فــي عــام  2100بالنســبة
إلــى الوقــت احلاضــر نتيجــة حلــدوث زيــادة إضافيــة فــي االنبعاثــات التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي أثنــاء
القــرن احلــادي والعشــرين (انظــر اإلطــار  .)SPM.1واإلســقاطات الــواردة فــي هــذا امللخــص لصانعــي السياســات تتعلــق بنهايــة
القــرن احلــادي والعشــرين ( )2100-2081وهــي مب ّينــة بالنســبة إلــى الفتــرة  ،2005-1986مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك .ولوضــع هــذه
اإلســقاطات فــي ســياق تاريخــي ،مــن الضــروري أن تؤخــذ فــي االعتبــار التغيــرات امللحوظــة بــن الفتــرات املختلفــة .واســتناداً إلــى
أطــول مجموعــة بيانــات متاحــة عــن درجــات احلــرارة الســطحية العامليــة ،يبلــغ التغيــر امللحــوظ بــن متوســط الفتــرة 1900-1850
ومتوســط الفتــرة املرجعيــة لتقريــر التقييــم اخلامــس ( 0.55[ 0.61 )AR5إلــى  ]0.67درجــة مئويــة .غيــر أن االحتــرار حــدث مبــا
يتجــاوز متوســط الفتــرة املرجعيــة لتقريــر التقييــم اخلامــس ( .)AR5ومــن ثــم فــإن هــذا ليــس تقديــراً لالحتــرار التاريخــي حتــى وقتنــا
احلاضــر (انظــر الفصــل .)2
•

•

تبـ ّـن اإلســقاطات املتعلقــة بالعقــود القليلــة املقبلــة أمناطـ ًا مكانيــة لتغيــر املنــاخ مماثلــة لتلــك املســقطة فيمــا يتعلــق بأواخــر القــرن
اســتمرار انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري سيتســبب فــي زيــادة االحتــرار وفــي حــدوث تغ ُّيــرات فــي جميــع
مكونــات النظــام املناخــي .وســيتطلب احلــد مــن تغيــر املنــاخ حــدوث انخفاضــات كبيــرة ومتواصلــة فــي انبعاثــات
غــازات االحتبــاس احلــراري{14-11 ،6} .
احلــادي والعشــرين ولكنهــا ذات حجــم أصغــر .وســتظل التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة متثــل تأثيــراً رئيســي ًا علــى املنــاخ ،ال ســيما
فــي األجــل القريــب وعلــى نطــاق إقليمــي .وبحلــول منتصــف القــرن احلــادي والعشــرين تتأثــر أحجــام التغيــرات املســقطة تأثــراً
كبيــراً باختيــار ســيناريو االنبعاثــات (اإلطــار  ،11.3{ .)SPM.1اإلطــار  ،11.1املرفــق األول}
تغ ُّيــر املنــاخ املســقط اســتناداً إلــى مســارات التركيــز النموذجيــة مماثــل ملــا هــو وارد فــي تقريــر التقييــم الرابــع ( )AR4مــن حيــث
األمنــاط واحلجــم علــى حــد ســواء ،بعــد أخــذ اختالفــات الســيناريوهات فــي االعتبــار .واالمتــداد العــام لإلســقاطات املتعلقــة
مبســارات التركيــز النموذجيــة املرتفعــة أقــل ممــا هــو عليــه فــي حالــة الســيناريوهات املقارنــة املســتخدمة فــي تقريــر التقييــم الرابــع
( )AR4ألن مســارات التركيــز النموذجيــة املســتخدمة فــي تقريــر التقييــم اخلامــس ( ،)AR5علــى العكــس مــن ســيناريوهات
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تزايــدت قــوة األدلــة علــى التأثيــر البشــري علــى درجــات احلــرارة منــذ التقريــر اخلــاص ( .)SREXومــن املرجــح إلــى حــد كبيــر اآلن
أن التأثيــر البشــري ســاهم فــي التغيــرات امللحوظــة علــى نطــاق العالــم فــي تواتــر وكثافــة تطرفــات درجــات احلــرارة اليوميــة منــذ
منتصــف القــرن العشــرين ،ومــن املرجــح أن التأثيــر البشــري أدى إلــى زيــادة احتمــال حــدوث موجــات حــرارة فــي بعــض األماكــن
بأكثــر مــن الضعــف (انظــر اجلــدول }10.6{ .)SPM.1
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن التأثيــرات البشــرية ســاهمت فــي فقــدان كتــل جليديــة بحريــة فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية منــذ
عــام  .1979وتوجــد ثقــة منخفضــة فــي الفهــم العلمــي للزيــادة الضئيلــة امللحوظــة فــي حجــم اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة
اجلنوبيــة وذلــك نتيجــة لعــدم اكتمــال التفســيرات العلميــة ألســباب التغيــر وتضــارب تلــك التفســيرات ،وتوجــد ثقــة منخفضــة
فــي تقديــرات التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة فــي ذلــك اإلقليــم (انظــر الشــكل }10.5{ .)SPM.6
مــن املرجــح أن التأثيــرات البشــرية ســاهمت فــي تراجــع األنهــار اجلليديــة منــذ ســتينيات القــرن العشــرين وفــي زيــادة فقــدان الصفحــة
اجلليديــة فــي غرينالنــد كتـ ًا ســطحية منــذ عــام  .1993ونتيجــة النخفــاض مســتوى الفهــم العلمــي توجــد ثقــة منخفضــة فــي عــزو
أســباب الفقــدان امللحــوظ لكتــل مــن الصفحــة اجلليديــة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة خــال العقديــن املاضيــن}10.5 ،4.3{ .
مــن املرجــح وجــود مســاهمة بشــرية فــي االنخفاضــات امللحوظــة فــي الغطــاء اجلليــدي الربيعــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي
منــذ عــام }10.5{ .1970
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر وجــود مســاهمة بشــرية كبيــرة فــي ارتفــاع املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر منــذ ســبعينيات
القــرن العشــرين .وهــذا يســتند إلــى الثقــة العاليــة فــي وجــود تأثيــر بشــري علــى أكبــر عاملــن مســاهمني فــي ارتفــاع مســتوى
التوســع احلــراري وفقــدان األنهــار اجلليديــة كتــ ً
ا جليديــة}13.3 ،10.5 ،10.4{ .
ســطح البحــر ،وهمــا ّ
توجــد ثقــة عاليــة فــي أن التغيــرات فــي اإلشــعاع الشمســي اإلجمالــي لــم تســاهم فــي الزيــادة التــي حدثــت فــي املتوســط العاملــي
لدرجــات احلــرارة الســطحية خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1986إلــى عــام  ،2008اســتناداً إلــى القياســات الســاتلية املباشــرة لإلشــعاع
الشمســي اإلجمالــي .وتوجــد ثقــة متوســطة فــي أن دورة التقلبية الشمســية التــي تدوم  11عامـ ًا تؤثر على التقلبات املناخية العقدية
فــي بعــض األقاليــم .ولــم ُي حــدَّ د وجــود ارتبــاط قــوي بــن التغيــرات فــي األشــعة الكونيــة والتغ ُّيــم ،10.3 ،7.4{ .اإلطــار }10.2
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االنبعاثــات الــواردة فــي التقريــر اخلــاص واملســتخدمة فــي تقريــر التقييــم الرابــع ،محــددة كمســارات للتركيــز ومــن ثــم فــإن
عمليــات احملــاكاة اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5التــي توجههــا
التركيــزات ال تأخــذ فــي االعتبــار أوجــه عــدم اليقــن اخلاصــة بــدورة الكربــون والتــي تؤثــر فــي تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون
فــي الغــاف اجلــوي .أمــا إســقاطات االرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فهــي أكبــر ممــا كانــت فــي تقريــر التقييــم الرابــع ،وهــذا
حتســن منذجــة مســاهمات اجلليــد البــري}13.5 ،13.4 ،12.4 ،12.3 ،11.3{ .
يرجــع فــي املقــام األول إلــى ّ

هاء 1-

الغالف اجلوي :درجة احلرارة

مــن املرجــح أن يتجــاوز التغ ُّيــر فــي درجــة حــرارة األرض فــي نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين  1.5درجــة مئويــة بالنســبة
إلــى الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1850إلــى عــام  1900فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة باســتثناء
مســار التركيــز النموذجــي  .2.6ومــن املرجــح أن يتجــاوز هــذا التغيــر درجتــن مئويتــن فــي ســيناريو مســار التركيــز
النموذجــي  6.0وســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،8.5ومــن األرجــح أن يتجــاوز درجتــن مئويتني في ســيناريو مســار
التركيــز النموذجــي  .4.5وسيســتمر االحتــرار بعــد عــام  2100فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة
باســتثناء مســار التركيــز النموذجــي  .2.6وســيظل االحتــرار يبــدي تقلبيــة فيمــا بــن الســنوات إلــى تقلبيــة فيمــا بــن
العقــود ولــن يكــون موحــد ًا علــى املســتوى اإلقليمــي (انظــر الشــكلني  SPM.7و}14.8 ،12.4 ،12.3 ،11.3{ .)SPM.8
•

•

•

•

مــن املرجــح أن يكــون املتوســط العاملــي لتغيــر درجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة  2035-2016بالنســبة إلــى الفتــرة  2005-1986فــي
نطــاق يتــراوح مــن  0.3درجــة مئويــة إلــى  0.7درجــة مئويــة (ثقــة متوســطة) .ويســتند هــذا التقييــم إلــى أدلــة متعــددة ويفتــرض
عــدم حــدوث ثــورات بركانيــة رئيســية أو تغيــرات قرنيــة فــي اإلشــعاع الشمســي اإلجمالــي .وبالنســبة إلــى التقلبيــة الداخليــة
الطبيعيــة ،مــن املتوقــع أن تكــون الزيــادات التــي حتــدث فــي األجــل القريــب فــي املتوســط املوســمي واملتوســط الســنوي لدرجــة
احلــرارة أكبــر فــي املناطــق املداريــة وفــوق املداريــة مــن الزيــادات التــي حتــدث فــي خطــوط العــرض الوســطى (ثقــة عاليــة)}11.3{ .
مــن املســقط أن يكــون مــن املرجــح أن تكــون الزيــادة فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة 2100-2081
بالنســبة إلــى الفتــرة  2005-1986فــي حــدود النطاقــات املســتخلصة مــن عمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج اخلاصــة باملرحلــة
اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5التــي توجههــا التركيــزات ،أي مــا يتــراوح مــن 0.3
درجــة مئويــة إلــى  1.7درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  ،)2.6ومــن  1.1درجــة مئويــة إلــى  2.6درجــة مئويــة (مســار
التركيــز النموذجــي  ،)4.5ومــن  1.4درجــة مئويــة إلــى  3.1درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  ،)6.0ومــن  2.6درجــة
مئويــة إلــى  4.8درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  .)8.5وســيحدث فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية احتــرار أســرع مــن
املتوســط العاملــي ،وســيكون متوســط االحتــرار فــوق اليابســة أكبــر مــن متوســط االحتــرار فــوق احمليطــات (ثقــة عاليــة جــداً)
(انظــر الشــكلني  SPM.7و ،SPM.8واجلــدول }14.8 ،12.4{ .)SPM.2
بالنســبة إلــى متوســط الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1850إلــى عــام  ،1900مــن املســقط أن يكــون مــن املرجــح أن يتجــاوز التغيــر فــي
درجــات احلــرارة الســطحية العامليــة بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين  1.5درجــة مئويــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي
 ،4.5ومســار التركيــز النموذجــي  ،6.0ومســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة عاليــة) .ومــن املرجــح أن يتجــاوز االحتــرار درجتــن
مئويتــن فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  6.0وحالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة عاليــة) ،ومــن األرجــح أن يتجــاوز
درجتــن مئويتــن فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 4.5ثقــة عاليــة) ،ولكــن مــن غيــر املرجــح أن يتجــاوز درجتــن مئويتــن في
حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 2.6ثقــة متوســطة) .ومــن غيــر املرجــح أن يتجــاوز االحتــرار  4درجــات مئويــة فــي حالــة مســار
التركيــز النموذجــي  ،2.6وفــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  ،4.5وفــي حالة مســار التركيــز النموذجي ( 6.0ثقــة عالية) وعلى
األرجــح تقريبـ ًا أن يتجــاوز  4درجــات مئويــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة)}12.4{ .
مــن املؤكــد تقريبـ ًا ازديــاد تطــرف ســخونة درجــة احلــرارة وتضــاؤل تطــرف بــرودة درجة احلــرارة في معظم مناطق اليابســة على نطاقات
زمنيــة يوميــة وفصليــة مــع تزايــد املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة .ومــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن موجــات حــرارة ســتحدث بوتيــرة
أكبــر وتــدوم مــدة أطــول .وسيســتمر حــدوث تطرفــات عرضيــة فــي بــرودة الشــتاء (انظــر اجلــدول }12.4{ .)SPM.1

هاء 2-

الغالف اجلوي :الدورة املائية

لــن تكــون التغيــرات التــي حتــدث فــي الــدورة املائية العاملية اســتجابة لالحتــرار خالل القــرن احلادي والعشــرين منتظمة.
فســوف يزيــد التناقــض فــي الهطــول بــن األقاليــم الرطبــة واألقاليــم اجلافــة وبــن الفصــول الرطبــة والفصول اجلافــة ،وإن
كان مــن احملتمــل أن تكــون هنــاك اســتثناءات إقليميــة من ذلــك (انظــر الشــكل }14.3 ،12.4{ .)SPM.8
•
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تبــدي التغيــرات املســقطة فــي الــدورة املائيــة خــال العقــود القليلــة املقبلــة أمناطـ ًا كبيــرة النطــاق مماثلــة لألمنــاط اخلاصــة بالفتــرة
القريبــة مــن نهايــة القــرن ،ولكــن بحجــم أصغــر .والتغيــرات التــي ســتحدث فــي األجــل القريــب ،وعلــى النطــاق اإلقليمــي،
ســتتأثر تأثــراً شــديداً بالتقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة وقــد تتأثــر بانبعاثــات األهبــاء اجلويــة البشــرية}11.3{ .
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الشــكل  | SPM.7السالســل الزمنيــة احملــاكاة باســتخدام منــاذج متعــددة خاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5مــن عــام
 1950إلــى عــام  2100بخصــوص (أ) التغيــر فــي املتوســط الســنوي العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية بالنســبة إلــى الفتــرة ( ،2005-1986ب) حجــم اجلليــد البحــري فــي
أيلول/ســبتمبر فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي (متوســط املــدة  5ســنوات)( ،ج) املتوســط العاملــي لدرجــة احلموضــة الســطحية فــي احمليطــات .وتبـ َّـن سالســل
زمنيــة لإلســقاطات ومقيــاس لدرجــة عــدم اليقــن (التظليــل) فــي حالــة ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي ( 2.6األزرق) ومســار التركيــز النموذجــي ( 8.5األحمــر).
أمــا األســود (التظليــل الرمــادي) فهــو التطــور التاريخــي املنمــذج باســتخدام التأثيــرات القســرية التاريخيــة املعــاد بناؤهــا .ويبـ َّـن املتوســط وكذلــك متوســط مــا يرتبــط بــه
مــن أوجــه عــدم يقــن خــال الفتــرة  2100-2081فــي حالــة جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة فــي أعمــدة رأســية ملونــة .وتبـ َّـن أعــداد النمــاذج اخلاصــة
باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5املســتخدمة حلســاب متوســط النمــاذج املتعــددة .وفيمــا يتعلــق مبــدى اجلليــد البحري (ب)
يبـ َّـن املتوســط املســقط وعــدم اليقــن (نطــاق احلــد األدنــى  -احلــد األقصــى) للمجموعــة الفرعيــة مــن النمــاذج التــي تستنســخ علــى النحــو األوثــق متوســط احلالــة املناخيــة
واجتــاه اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية فــي الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1979إلــى عــام ( 2012عــدد النمــاذج مبـ َّـن بــن أقــواس) .وتوخيـ ًا لالكتمــال ،يبـ َّـن أيضـ ًا
متوســط النمــاذج املتعــددة اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5بخطــوط منقوطــة .أمــا اخلــط املشـ َّرط فهــو مي ّثــل األحــوال
اخلاليــة مــن اجلليــد تقريبـ ًا (أي عندمــا يكــون مــدى اجلليــد البحــري أقــل مــن  10كيلومتــرات مربعــة ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة علــى األقــل) .ولالطــاع علــى مزيــد مــن
التفاصيــل الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة للملخــص الفنــي {األشــكال 12.31-12.28 ،12.5 ،6.28؛ واألشــكال }TS.20 ،TS.17 ،TS.15
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ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 2.6
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 8.5
اﻟﺘﻐ ُّﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ) 2005-1986إﻟﻰ (2100-2081
39

)أ(

32

)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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−0.5
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−2

اﻟﺘﻐ ُّﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻬﻄﻮل ) 2005-1986إﻟﻰ (2100-2081
39

)ب(

32

)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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ﻣﺪى اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة (2100-2081
)37 (5

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻌﺪدة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع  CMIPﻟﻠﻔﺘﺮة 2005-1986
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻌﺪدة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع  CMIPﻟﻠﻔﺘﺮة

)ج(

)29 (3

2100-2081

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع  CMIPﻟﻠﻔﺘﺮة
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع  CMIPﻟﻠﻔﺘﺮة 2100-2081
2005-1986

اﻟﺘﻐ ُّﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﶈﻴﻄﺎت ) 2005-1986إﻟﻰ (2100-2081
10

)وﺣﺪة درﺟﺔ ﺣﻤﻮﺿﺔ(

)د(

9

−0.6 −0.55 −0.5 −0.45 −0.4 −0.35 −0.3 −0.25 −0.2 −0.15 −0.1 −0.05

الشــكل  | SPM.8خرائــط نتائــج متوســط النمــاذج املتعــددة اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5فــي حالــة مســار التركيــز
النموذجــي  2.6ومســار التركيــز النموذجــي  8.5فــي الفتــرة  2100-2081اخلاصــة مبــا يلــي (أ) املتوســط الســنوي للتغيــر فــي درجــة احلــرارة الســطحية( ،ب) متوســط النســبة املئويــة
للتغيــر فــي املتوســط الســنوي للهطــول( ،ج) مــدى اجلليــد البحــري فــي أيلول/ســبتمبر فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي( ،د) التغيــر فــي درجــة احلموضــة الســطحية فــي
احمليطــات .والتغيــرات الــواردة فــي اللوحــات (أ) و(ب) و(د) مب ّينــة بالنســبة إلــى الفتــرة  .2005-1986أمــا عــدد منــاذج املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة
املتقارنــة ( )CMIP5املســتخدمة حلســاب متوســط النمــاذج املتعــددة فهــو مبـ ّـن فــي الركــن األميــن العلــوي مــن كل لوحــة .وفــي حالــة اللوحتــن (أ) و(ب) يشــير خــط التظليــل إلــى
ا مقارنـ ًة بالتقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة (أي أقــل مــن انحراف معيــاري واحد للتقلبيــة الداخلية الطبيعية في متوســطات
األقاليــم التــي يكــون فيهــا متوســط النمــاذج املتعــددة ضئيـ ً
 20ســنة) .أمــا النقــش بالنقــط فهــو يشــير إلــى األقاليــم التــي يكــون فيهــا متوســط النمــاذج املتعــددة كبيــراً مقارنـ ًة بالتقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة (أي أكبــر مــن انحرافــن معياريــن
للتقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة فــي متوســطات  20ســنة) وحيــث تتفــق نســبة قدرهــا  90فــي املائة على األقل مــن النماذج على عالمة التغيــر (انظر اإلطــار  .)12.1وفي اللوحــة (ج)،
متثــل اخلطــوط املتوســطات املنمذجــة للفتــرة 2005-1986؛ أمــا املســاحات اململــوءة فهــي متثــل نهايــة القــرن .ويبـ َّـن متوســط النمــاذج املتعــددة اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع
املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5باللــون األبيــض ،ويبـ َّـن باللــون األزرق الفــاحت املتوســط املســقط ملــدى اجلليــد البحــري اخلــاص مبجموعــة فرعيــة مــن النمــاذج (عدد
النمــاذج مبـ ّـن بــن أقــواس) التــي تستنســخ علــى النحــو األوثــق متوســط احلالــة املناخيــة واجتاه مــدى اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشــمالية خالل الفترة مــن عــام  1979إلى عام
 .2012ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة انظــر املواد التكميليــة للملخــص الفنــي {األشــكال 12.29 ،12.22 ،12.11 ،6.28؛ واألشــكال }TS.20 ،TS.17 ،TS.16 ،TS.15
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اجلــدول  | SPM.2التغ ُّيــر املســقط فــي املتوســط العاملــي لدرجــة حــرارة الهــواء الســطحي واملتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فــي منتصــف وأواخــر القــرن
احلــادي والعشــرين بالنســبة إلــى الفتــرة املرجعيــة 12.4{ .2005-1986؛ اجلــدول  ،12.2اجلــدول }13.5
2065–2046

املتوسط العاملي للتغ ُّير في درجة
احلرارة السطحية (درجة مئوية)

أ

املتوسط العاملي لالرتفاع في
مستوى سطح البحر
(باألمتار)ب

النطاق املرجح

السيناريو

املتوسط

RCP2.6

1.0

RCP4.5

1.4

 0.9إلى 2.0

RCP6.0

1.3

 0.8إلى 1.8

RCP8.5

2.0

 1.4إلى 2.6

السيناريو

املتوسط

النطاق املرجح

RCP2.6

0.24

2100–2081
ج

املتوسط

النطاق املرجح

 0.4إلى 1.6

1.0
1.8

 1.1إلى 2.6

2.2

 1.4إلى 3.1

3.7

 2.6إلى 4.8

املتوسط

النطاق املرجح

د

ج

 0.3إلى 1.7

د

 0.26إلى 0.55

 0.17إلى 0.32

0.40

RCP4.5

0.26

 0.19إلى 0.33

0.47

 0.32إلى 0.63

RCP6.0

0.25

 0.18إلى 0.32

0.48

 0.33إلى 0.63

RCP8.5

0.30

 0.22إلى 0.38

0.63

 0.45إلى 0.82

احلواشي:
(أ) اســتناداً إلــى مجموعــة منــاذج املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة )(CMIP5؛ وقــد ُحســبت أوجــه الشــذوذ املتعلقــة بالفتــرة -1986
 .2005وباســتخدام مجموعــة البيانــات  HadCRUT4وتقديــر عــدم اليقــن اخلــاص بهــا (فاصــل الثقــة يتــراوح مــن  5إلــى  95فــي املائــة) ،جنــد أن االحتــرار امللحــوظ حتــى
الفتــرة املرجعيــة  2005-1986يبلــغ  0.55[ 0.61إلــى  )0.67درجــة مئويــة مــن الفتــرة  ،1900-1850ويبلــغ  0.09[ 0.11إلــى  ]0.13درجــة مئوية من الفتــرة ،1999-1980
وهــي الفتــرة املرجعيــة لإلســقاطات املســتخدمة فــي تقريــر التقييــم الرابــع ) .(AR4ولــم تق َّيــم هنــا النطاقــات املرجحة فيما يتعلق بالفتــرات املرجعية األســبق ألن الطرائق
يفســر التأثيــرات
ليســت متاحــة عمومـ ًا فــي املؤلفــات مــن أجــل اجلمــع مــا بــن أوجــه عــدم اليقــن فــي النمــاذج والرصــدات .وإضافــة تغيــرات مســقطة وملحوظــة ال ّ
يفســر التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة أثنــاء الفتــرة املرجعيــة للرصــدات }2.4؛  ،11.2اجلــدوالن  12.2و{12.3
احملتملــة لتحيــزات النمــاذج مقارنـ ًة بالرصــدات ،وال ّ
(ب) اســتناداً إلــى  21منوذج ـ ًا مــن النمــاذج اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة )(CMIP5؛ وقــد ُحســبت أوجــه الشــذوذ
املتعلقــة بالفتــرة  .2005-1986وحيثمــا لــم تكــن نتائــج تلــك املرحلــة مــن املشــروع متاحــة مــن أجــل وضــع منــوذج معـ ّـن للــدوران العــام للمحيطــات والغــاف
اجلــوي ولســيناريو معـ ّـن بهــذا الشــأن ،فإنهــا ُقــدّ رت علــى النحــو املشــروح فــي الفصــل  ،13اجلــدول  .13.5وتُعامــل املســاهمات مــن التغيــر الدينامــي الســريع فــي
الصفحــات اجلليديــة والتخزيــن البشــري للميــاه فــي األرض علــى أنهــا ذات توزيعــات احتماليــة موحــدة ،وعلــى أنهــا مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن الســيناريو.
ولكــن هــذه املعاملــة ال تعنــي ضمنـ ًا أن املســاهمات املعنيــة لــن تعتمــد علــى الســيناريو املتبــع ،بــل تعنــي فحســب أن احلالــة الراهنــة للمعرفــة ال تتيــح إجــراء تقييــم
كمــي لدرجــة االعتمــاد .واســتناداً إلــى الفهــم احلالــي ،فــإن انهيــار قطاعــات بحريــة مــن الصفحــة اجلليديــة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،إذا بــدأ ،هــو وحــده الــذي
ميكــن أن يســبب ارتفــاع املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر ارتفاعـ ًا كبيــراً يفــوق النطــاق املرجــح أثنــاء القــرن احلــادي والعشــرين .وتوجــد ثقــة متوســطة فــي
أن هــذه املســاهمة اإلضافيــة لــن تتجــاوز ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بعــدة أعشــار مــن املتــر أثنــاء القــرن احلــادي والعشــرين.
(ج) ُحســبت مــن إســقاطات كنطاقــات للنمــاذج تتــراوح مــن  5إلــى  95فــي املائــة .وتُعتبــر هــذه النطاقــات بعــد ذلــك نطاقــات مرجحــة بعــد مراعــاة أوجــه عــدم اليقــن
اإلضافيــة أو املســتويات املختلفــة للثقــة فــي النمــاذج .وفيمــا يتعلــق بإســقاطات املتوســط العاملــي للتغيــر فــي درجــات احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة ،2065-2046
فــإن الثقــة متوســطة ،ألن األهميــة النســبية للتقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة ،وعــدم اليقــن فــي التأثيــر القســري للغــازات التــي ال تســبب احتباسـ ًا حراريـ ًا واالســتجابة
لهــا ،أكبــر ممــا همــا فــي الفتــرة  .2100-2081والنطاقــات املرجحــة املتعلقــة بالفتــرة  2065-2046ال ُيراعــى فيهــا التأثيــر احملتمــل للعوامــل التــي تــؤدي إلــى النطــاق
املقــدّ ر فــي األجــل القريــب ( )2035-2016للتغيــر فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية األقــل مــن نطــاق النمــاذج الــذي يتــراوح مــن  5إلــى  95فــي املائــة
ا لــم يحــدَّ د حتديــداً كميـ ًا لعــدم كفايــة الفهــم العلمــي{11.3} .
ألن تأثيــر هــذه العوامــل علــى اإلســقاطات األطــول أجـ ً
ُحســبت مــن اإلســقاطات بوصفهــا نطاقــات النمــاذج التــي تتــراوح مــن  5إلــى  95فــي املائــة .وتُعتبــر هــذه النطاقــات بعــد ذلــك نطاقــات مرجحــة بعــد مراعــاة أوجــه
(د)
عــدم اليقــن اإلضافيــة أو املســتويات املختلفــة للثقــة فــي النمــاذج .وفيمــا يتعلــق بإســقاطات املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فــإن الثقــة
متوســطة فــي كال األفقــن الزمنيــن.
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•

مــن املرجــح أن تشــهد املناطــق البعيــدة عــن خــط االســتواء ويشــهد احمليــط الهــادئ االســتوائي زيــادة فــي املتوســط الســنوي
للهطــول بحلــول نهايــة هــذا القــرن فــي إطــار ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  .8.5وفــي كثيــر مــن املناطــق الواقعــة علــى
خطــوط العــرض الوســطى واملناطــق اجلافــة فــوق املداريــة مــن املرجــح أن ينخفــض متوســط الهطــول ،بينمــا مــن املرجــح أن يزيــد
متوســط الهطــول فــي كثيــر مــن املناطــق الرطبــة الواقعــة علــى خطــوط العــرض الوســطى بحلــول نهايــة هــذا القــرن فــي إطــار
ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5انظــر الشــكل }14.3 ،12.4 ،7.6{ .)SPM.8
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن تــزداد كثافــة وتواتــر ظواهــر الهطــول املتطرفــة فــوق معظــم كتــل اليابســة الواقعــة علــى خطــوط
العــرض الوســطى وفــوق املناطــق املداريــة الرطبــة بحلــول نهايــة هــذا القــرن ،مــع تزايــد املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية
(انظــر اجلــدول }12.4 ،7.6{ .)SPM.1
عامليـاً ،مــن املرجــح أن تزيــد املســاحة التــي تشــملها نُظــم الريــاح املوســمية خــال القــرن احلــادي والعشــرين .وبينمــا مــن املرجــح
أن تض ُعــف الريــاح املوســمية ،فمــن املرجــح أيضـ ًا أن تزيــد كثافــة هطــول األمطــار املوســمية نتيجــة للزيــادة فــي رطوبــة الغــاف
اجلــوي .ومــن املرجــح أن حتــل تواريــخ بدايــة الريــاح املوســمية فــي وقــت أبكــر أو أال تتغيــر كثيــراً .ومــن املرجــح أن تتأخــر تواريــخ
إدبــار الريــاح املوســمية ،ممــا يســفر عــن ازديــاد طــول موســم الريــاح املوســمية فــي كثيــر مــن األقاليــم}14.2{ .
توجــد ثقــة عاليــة فــي أن ظاهــرة النينيــو  -التذبــذب اجلنوبــي ( )ENSOســتظل الشــكل الســائد للتقلبيــة فــي املنطقــة املداريــة مــن
احمليــط الهــادئ فيمــا بــن الســنوات ،مــع حــدوث تأثيــرات عامليــة لذلــك فــي القــرن احلــادي والعشــرين .ونتيجــة للزيــادة فــي توافــر
الرطوبــة ،فمــن املرجــح أن تــزداد كثافــة تقلبيــة الهطــول ذات الصلــة بظاهــرة النينيــو  -التذبــذب اجلنوبــي ( )ENSOعلــى نطاقــات
إقليميــة .والتباينــات الطبيعيــة فــي ســعة تلــك الظاهــرة ( )ENSOومنطهــا املكانــي كبيــرة ومــن ثــم تظــل الثقــة في حــدوث أي تغير
مســقط محــدد فــي الظاهــرة ومــا يتصــل بهــا مــن ظواهــر إقليميــة فــي القــرن احلــادي والعشــرين منخفضــة}14.4 ،5.4{ .
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هاء 3-
•

•

الغالف اجلوي :نوعية الهواء

إن النطــاق اخلــاص بإســقاطات نوعيــة الهــواء (األوزون واجلســيمات  2.5فــي الهــواء القريــب مــن الســطح) ترجــع باألحــرى
فــي املقــام األول لالنبعاثــات (مبــا فــي ذلــك امليثــان) ،ال لتغيــر املنــاخ الفيزيائــي (ثقــة متوســطة) .وتوجــد ثقــة عاليــة فــي أن
االحتــرار يــؤدي ،علــى املســتوى العاملــي ،إلــى حــدوث نقصــان فــي األوزون الســطحي اخللفــي .ومــن املمكــن أن يعـ ّوض عــن
هــذا النقصــان وجــود مســتويات مرتفعــة للميثــان (كمــا هــو احلــال فــي مســار التركيــز النموذجــي  ،)8.5ممــا يرفــع نســبة
األوزون الســطحي اخللفــي بحلــول ســنة  2100بحوالــي  8أجــزاء فــي البليــون فــي املتوســط ( 25فــي املائــة مــن املســتويات احلاليــة)
بالنســبة إلــى الســيناريوهات التــي تكــون فيهــا التغيــرات فــي امليثــان ضئيلــة (كمــا هــو احلــال فــي مســار التركيــز النموذجــي 4.5
ومســار التركيــز النموذجــي ( 6.0ثقــة عاليــة)}11.3{ .
تشــير األدلــة النابعــة مــن الرصــدات ومــن النمذجــة إلــى أن درجــات احلــرارة الســطحية األعلــى محلي ـ ًا فــي األقاليــم امللوثــة
ســتؤدي ،فــي حالــة ثبــات جميــع العوامــل األخــرى ،إلــى تأثيــرات تفاعليــة إقليميــة فــي الكيميــاء واالنبعاثــات احملليــة التــي
ســتفضي إلــى زيــادة مســتويات ذروة األوزون واجلســيمات ( 2.5ثقــة متوســطة) .وفيمــا يتعلــق باجلســيمات  ،2.5قــد يغ ّيــر
تغ ُّيــر املنــاخ مصــادر األهبــاء اجلويــة الطبيعيــة وكذلــك إزالتهــا بواســطة الهطــول ،ولكــن ال يحــدَّ د مســتوى مــن الثقــة لألثــر
اإلجمالــي لتغيــر املنــاخ علــى توزيعــات اجلســيمات }11.3{ .2.5
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هاء 4-

احمليطات

ســيتواصل احتــرار احمليطــات العامليــة خــال القــرن احلــادي والعشــرين .وســتتخلل احلــرارة مــن ســطح احمليطــات إلــى
أعماقهــا وســتؤثر علــى دوران احمليطــات}12.4 ،11.3{ .
•

مــن املســقط حــدوث أقــوى احتــرار فــي احمليطــات فــي ســطح األقاليــم املداريــة واألقاليــم فــوق املداريــة فــي نصــف الكــرة األرضيــة
الشــمالي .وفــي األعمــاق األكبــر ســيبلغ االحتــرار أشــد درجــات وضوحــه فــي احمليــط اجلنوبــي (ثقــة عاليــة) .وتبلــغ أفضــل
تقديــرات احتــرار احمليطــات فــي أعلــى مائــة متــر ما يتــراوح مــن حوالــي  0.6درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  )2.6إلــى
 2.0درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  ،)8.5وحوالــي  0.3درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  )2.6إلــى  0.6درجة
مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  )8.5علــى عمــق نحــو  1000متــر بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين}14.3 ،12.4{ .

•

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يضعــف الــدوران االنقالبــي اجلنوبــي فــي احمليــط األطلســي ( )AMOCخــال القــرن احلــادي
والعشــرين .وتبلــغ أفضــل التقديــرات والنطاقــات اخلاصــة باالنخفــاض  11فــي املائــة ( 1إلــى  24فــي املائــة) فــي مســار التركيــز
النموذجــي  2.6و 34فــي املائــة ( 12إلــى  54فــي املائــة) فــي مســار التركيــز النموذجــي  .8.5ومــن املرجــح حــدوث بعــض
االنخفــاض فــي ذلــك الــدوران ( )AMOCفــي حوالــي عــام  ،2050ولكــن قــد تكــون هنــاك بعــض العقــود التــي يزيــد فيهــا نتيجــة
لتقلبيــة داخليــة طبيعيــة كبيــرة}12.4 ،11.3{ .
مــن غيــر املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يشــهد الــدوران االنقالبــي اجلنوبــي فــي احمليــط األطلســي ( )AMOCحتــو ًال أو انهيــاراً مفاجئـ ًا
فــي القــرن احلــادي والعشــرين فــي حالــة الســيناريوهات املدروســة .وتوجــد ثقــة منخفضــة فــي تقييــم تطــور ذلــك الــدوران بعــد
القــرن احلــادي والعشــرين بســبب محدوديــة عــدد التحليــات والنتائــج القاطعــة .غيــر أنــه ال ميكــن اســتبعاد حــدوث انهيــار
بعــد القــرن احلــادي والعشــرين نتيجــة حلــدوث احتــرار متواصــل كبيــر}12.5{ .
18
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هاء 5-

الغالف اجلليدي

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يســتمر الغطــاء اجلليــدي فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية فــي التقلــص والترقــق وأن
يتقلــص الغطــاء اجلليــدي الربيعــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي خــال القــرن احلــادي والعشــرين مــع ارتفــاع
املتوســط العاملــي لدرجــات احلــرارة الســطحية .وســيزداد نقصــان حجــم األنهــار اجلليديــة العامليــة}13.4 ،12.4{ .
•

17
18

24

تشــير متوســطات النمــاذج املتعــددة إلــى توقــع حــدوث انخفاضــات علــى مــدار الســنة فــي حجــم اجلليــد البحــري فــي املنطقــة
القطبيــة الشــمالية بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين .وتتــراوح هــذه االنخفاضــات مــن  43فــي املائــة فــي حالــة مســار
التركيــز النموذجــي  2.6إلــى  94فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  8.5فــي أيلول/ســبتمبر ومــن  8فــي املائــة
فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  2.6إلــى  34فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  8.5فــي شــباط/فبراير (ثقــة
متوســطة) (انظــر الشــكلني  SPM.7و}12.4{ .)SPM.8
تشير اجلسيمات  2.5إلى جسيمات يقل قطرها عن  2.5ميكرومتر ،وهو مقياس لتركيز األهباء الهوائية في الغالف اجلوي.
تشير النطاقات املذكورة في هذه الفقرة إلى امتداد لنموذج من مناذج املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ).(CMIP5
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مستوى سطح البحر

سيســتمر االرتفــاع فــي املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر خــال القــرن احلــادي والعشــرين (انظــر الشــكل
 .)SPM.9ففــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يتجــاوز معــدل
االرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر املعــدل الــذي لوحــظ أثنــاء الفتــرة  2010-1971وذلــك نتيجــة لزيــادة احتــرار
احمليطــات وزيــادة تقلــص كتــل جليديــة مــن األنهــار اجلليديــة والصفحــات اجلليديــة}13.5 ،13.3 { .
زادت الثقــة فــي إســقاطات املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر منــذ تقريــر التقييــم الرابــع ( )AR4بســبب
وحتســن توافــق النمــاذج املســتندة إلــى العمليــات مــع الرصــدات،
حتســن الفهــم الفيزيائــي ملكونــات مســتوى ســطح البحــرّ ،
ّ
وإدراج التغيــرات الديناميــة التــي حتــدث فــي الصفحــات اجلليديــة}13.5-13.3{ .
مــن املرجــح أن يكــون املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر خــال الفتــرة  2100-2081بالنســبة إلــى الفتــرة
 2005-1986فــي حــدود نطاقــات تتــراوح مــن  0.26إلــى  0.55متــر فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،2.6ومــن 0.32
إلــى  0.63متــر فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،4.5ومــن  0.33إلــى  0.63متــر فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي
 ،6.0ومــن  0.45إلــى  0.82متــر فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة) .وفــي ســيناريو مســار التركيــز
النموذجــي  ،8.5جنــد أن االرتفــاع بحلــول عــام  2100يتــراوح مــن  0.52إلــى  0.98متــر ،مبعــدل يتــراوح مــن  8إلــى  16ملــم
ســنوي ًا( -ثقــة متوســطة) أثنــاء الفتــرة مــن عــام  2081إلــى عــام  .2100وهــذه النطاقــات مســتمدة مــن اإلســقاطات املناخيــة
اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5مــع تقييــم النمــاذج املســتندة إلــى
العمليــات واملؤلفــات ملســاهمات األنهــار اجلليديــة والصفحــات اجلليديــة (انظــر الشــكل  ،SPM.9اجلــدول }13.5{ .)SPM.2
فــي إســقاطات مســارات التركيــز النموذجيــة ،جنــد أن التمــدد احلــراري مســؤول عن نســبة تتراوح مــن  30إلى  55في املائة من املتوســط
العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فــي القــرن احلــادي والعشــرين ،وجند أن األنهار اجلليدية مســؤولة عن نســبة قدرهــا  15إلى
 35مــن ذلــك االرتفــاع .وســوف تتجــاوز الزيــادة فــي الذوبــان الســطحي للصفحــة اجلليديــة فــي غرينالنــد مقــدار الزيــادة فــي ســقوط
الثلــوج ،ممــا يــؤدي إلــى مســاهمة إيجابيــة مــن التغيــرات فــي تــوازن الكتلــة الســطحية فــي مســتوى ســطح البحــر فــي املســتقبل (ثقــة
عاليــة) .وبينمــا ســيظل الذوبــان الســطحي ضئيـاً ،مــن املتوقــع حــدوث زيادة في ســقوط الثلوج على الصفحــة اجلليدية في املنطقة
القطبيــة اجلنوبيــة (ثقــة متوســطة) ،ممــا يســفر عــن مســاهمة ســلبية فــي مســتوى ســطح البحــر فــي املســتقبل من التغيــرات في تــوازن
الكتلــة الســطحية .ومــن املرجــح أن التغيــرات فــي التدفــق اخلارجــي من كلتا الصفحتني اجلليديتني ســتكون لها مســاهمة فــي حدود
نطــاق يتــراوح مــن  0.03إلــى  0.20بحلــول الفتــرة ( 2100-2081ثقــة متوســطة)}13.5-13.3{ .
اســتناداً إلــى الفهــم احلالــي ،فــإن انهيــار األجــزاء البحريــة مــن الصفحــة اجلليديــة املوجــودة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،إذا
بــدأ ،هــو وحــده الــذي ميكــن أن يتســبب فــي ارتفــاع املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر ارتفاعـ ًا أكبــر كثيــراً مــن النطــاق
املرجــح أثنــاء القــرن احلــادي والعشــرين .ومــع ذلــك ،توجــد ثقــة متوســطة فــي أن هــذه املســاهمة اإلضافيــة لــن تتجــاوز ارتفــاع
مســتوى ســطح البحــر عــدة أعشــار مــن املتــر خــال القــرن احلــادي والعشــرين}13.5 ،13.4{ .
1

•

•
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يشــار إلــى األحــوال فــي احمليــط القطبــي الشــمالي باعتبــاره خالي ـ ًا تقريب ـ ًا مــن اجلليــد عندمــا يقــل مــدى اجلليــد البحــري عــن
ســنوات متتاليــة علــى األقــل.
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كيلومتــرات مربعــة ملــدة خمــس
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اســتناداً إلــى تقييــم مجموعــة فرعيــة مــن النمــاذج التــي تستنســخ علــى النحــو األوثــق متوســط احلالــة املناخيــة واجتــاه مــدى اجلليــد
البحــري فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية خــال الفتــرة مــن عــام  1979إلــى عــام  ،2012مــن املرجــح أن يخلــو احمليــط القطبــي الشــمالي
مــن اجلليــد تقريبـ ًا فــي أيلول/ســبتمبر قبــل منتصــف القــرن فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة) (انظــر
الشــكلني  SPM.7و .)SPM.8وال ميكــن وضــع إســقاط بثقــة للوقــت الــذي قــد تصبــح فيــه املنطقــة القطبيــة الشــمالية خاليــة مــن
اجلليــد تقريبـ ًا فــي أيلول/ســبتمبر فــي القــرن احلــادي والعشــرين فــي حالــة الســيناريوهات األخــرى}12.5 ،12.4 ،11.3{ .
فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،مــن املســقط بثقــة منخفضــة حــدوث نقصــان فــي مــدى وحجــم اجلليــد البحــري فــي نهايــة القــرن
احلــادي والعشــرين مــع ارتفــاع املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية}12.4{ .
بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين ،مــن املســقط أن ينقــص حجــم األنهــار اجلليديــة العامليــة ،باســتثناء األنهــار اجلليديــة
املوجــودة علــى أطــراف القــارة القطبيــة اجلنوبيــة ،بنســبة تتــراوح مــن  15إلــى  55فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز  ،2.6وبنســبة
تتــراوح مــن  35إلــى  85فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة)}13.5 ،13.4{ .
يشــير متوســط النمــاذج (ثقــة متوســطة) إلــى أن مــن املســقط أن تنقــص مســاحة الغطــاء الثلجــي الربيعــي فــي نصــف الكــرة
األرضيــة الشــمالي بنســبة قدرهــا  7فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  2.6وبنســبة قدرهــا  25فــي املائــة فــي حالــة
مســار التركيز النموذجــي  8.5بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين}12.4{ .
مــن املؤكــد تقريبـ ًا أن ينخفــض مــدى التربــة الصقيعيــة القريبــة مــن الســطح والواقعــة فــي املناطــق املرتفعــة مــن خطــوط العــرض
الشــمالية مــع تزايــد املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية .ويشــير متوســط النمــاذج (ثقــة متوســطة) إلــى أن مــن املســقط
بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين أن تنقــص مســاحة التربــة الصقيعيــة القريبــة مــن الســطح (الـــ  3.5أمتــار العلويــة)
بنســبة تتــراوح مــن  37فــي املائــة (مســار التركيــز النموذجــي  )2.6إلــى  81فــي املائــة (مســار التركيــز النموذجــي }12.4{ .)8.5
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اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
1.0

اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
2100-2081

0.8

)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎر(

0.6

RCP8.5

0.4
RCP6.0

RCP4.5

RCP2.6

0.2

2100

2080

2060

اﻟﺴﻨﺔ

2040

2020

0.0
2000

الشــكل  | SPM.9إســقاطات املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر خــال القــرن احلــادي والعشــرين بالنســبة إلــى الفتــرة  2005-1986مســتمدة مــن مزيــج مــن
مجموعــة منــاذج املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5والنمــاذج املســتندة إلــى العمليــات ،فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي
 2.6ومســار التركيــز النموذجــي  .8.5ويبـ َّـن النطــاق املقــدّ ر املرجــح فــي شــكل نطــاق مظلــل أمــا النطاقــات املقــدرة املرجحــة للمتوســط خــال الفتــرة  2100-2081فــي جميــع
ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة فهــي مب ّينــة فــي أعمــدة رأســية ملونــة ،مــع بيــان القيمــة املتوســطة املقابلــة كخــط أفقــي .ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل
الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة للملخــص الفنــي {اجلــدول  ،13.5الشــكالن  13.10و13.11؛ والشــكالن  ،TS.21و}TS.22
•

ُبحــث أســاس اإلســقاطات األعلــى للمتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فــي القــرن احلــادي والعشــرين ومت
التوصــل إلــى عــدم وجــود أدلــة كافيــة فــي الوقــت احلاضــر لتقييــم احتماليــة وجــود مســتويات محــددة أعلــى مــن النطــاق املقــدّ ر
املرجــح .وكثــرة مــن إســقاطات النمــاذج شــبه التجريبيــة اخلاصــة باملتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر أعلــى
مــن اإلســقاطات اخلاصــة بالنمــاذج املســتندة إلــى العمليــات (مبــا يصــل إلــى الضعــف تقريبـاً) ،ولكــن ال يوجــد توافــق فــي اآلراء
فــي األوســاط العلميــة بشــأن موثوقيتهــا ومــن ثــم توجــد ثقــة منخفضــة فــي إســقاطاتها}13.5{ .

•

لــن يكــون االرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر موحــداً .فمــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يرتفــع مســتوى ســطح البحــر ،بحلــول
نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين ،فــي أكثــر مــن حوالــي  95فــي املائــة مــن مســاحة احمليطــات .ومــن املســقط أن حوالــي  70فــي
املائــة مــن خطــوط الســواحل علــى نطــاق العالــم ستشــهد تغيــراً فــي مستوى ســطح البحــر فــي حــدود  20فــي املائــة مــن املتوســط
العاملــي للتغيــر فــي مســتوى ســطح البحــر}13.6 ،13.1{ .

هاء 7-

دورات الكربون وغيره من املواد اجليوكيميائية احليوية

ســوف يؤثــر تغ ُّيــر املنــاخ علــى عمليــات دورة الكربــون علــى نحو ســيؤدي إلــى تفاقم زيــادة وجــود ثاني أكســيد الكربون
حتمض احمليطــات{6.4} .
فــي الغــاف اجلــوي (ثقــة عالية) .وســتؤدي زيــادة امتصــاص احمليطات للكربــون إلى زيــادة ُّ
•

سيســتمر امتصــاص احمليطــات لثانــي أكســيد الكربــون الناجــم عــن أنشــطة بشــرية فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز
النموذجيــة األربعــة حتــى عــام  ،2100مــع كــون االمتصــاص أعلــى فــي حالــة مســارات التركيــز األعلــى (ثقــة عاليــة جــداً) .أمــا
تط ـ ّور امتصــاص األرض للكربــون فــي املســتقبل فهــو مؤكــد بدرجــة أقــل .وتُســقط غالبيــة النمــاذج اســتمرار امتصــاص األرض
للكربــون فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز ،ولكــن بعــض النمــاذج حتاكــي حالــة فقــدان األرض للكربــون نتيجــة لتأثيــر
تغيــر املنــاخ وتغيــر اســتخدام األراضــي مع ـاً}6.4{ .

•

اســتناداً إلــى منــاذج النظــام األرضــي ،توجــد ثقــة عاليــة فــي أن التأثيــر التفاعلــي بــن املنــاخ ودورة الكربــون إيجابــي فــي القــرن
احلــادي والعشــرين؛ مبعنــى أن تغيــر املنــاخ ســيع ّوض جزئيـ ًا عــن الزيــادات فــي بالوعــات الكربــون املوجــودة فــي األرض واحمليطــات
والناجمــة عــن ارتفــاع نســبة ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي .ونتيجــة لذلــك فــإن املزيــد مــن ثانــي أكســيد الكربــون
املنبعــث ســيبقى فــي الغــاف اجلــوي .ووجــود تأثيــر تفاعلــي إيجابــي بــن املنــاخ ودورة الكربــون علــى نطاقــات زمنيــة تتــراوح
مــن قــرون إلــى آالف الســنوات أمــر تؤيــده رصــدات ومنذجــة املنــاخ القــدمي}6.4 ،6.2{ .

26

ملخص لصانعي السياسات

 2100-2012أ

السيناريو
مسار التركيز النموذجي 2.6
مسار التركيز النموذجي 4.5

االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون في الفترة
غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون
غيغا طن من الكربون
املتوسط

النطاق

780

 595إلى 1005

 140إلى 410

270

مسار التركيز النموذجي 6.0

1060

مسار التركيز النموذجي 8.5

1685

املتوسط

النطاق

2860

 2180إلى 3690

990

 840إلى 1250

3885

 1415إلى 1910

6180

 510إلى 1505

 3080إلى 4585

 5185إلى 7005

مالحظة:
أ الغيغاطن الواحد من الكربون = طن ًا إجمالي ًا واحداً من الكربون =  10غرامات من الكربون .وهذا يعادل  3.667غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون.
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•

حتمــض احمليطــات فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة.
تُســقط منــاذج النظــام األرضــي زيــادة عامليــة فــي ُّ
والنقصــان املقابــل فــي درجــة حموضــة املنطقــة الســطحية مــن احمليطــات بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين يتــراوح نطاقــه
مــن  0.06إلــى  0.07فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،2.6ومــن  0.14إلــى  0.15فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي
 ،4.5ومــن  0.20إلــى  0.21مــن ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،6.0ويتــراوح مــن  0.30إلــى  0.32فــي ســيناريو مســار
التركيــز النموذجــي ( 8.5انظــر الشــكلني  SPM.7و}6.4{ .)SPM.8
يتــراوح نطــاق االنبعاثــات التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون فــي الفتــرة  2100-2012املتوافقــة مــع تركيــزات ثانــي أكســيد
الكربــون فــي الغــاف اجلــوي حســب مســارات التركيــز النموذجيــة ،كمــا هــي مســتمدة مــن  15منوذجـ ًا للنظــام األرضــي ،مــن
 140طنـ ًا إجماليـ ًا إلــى  410أطنــان إجماليــة مــن الكربــون فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،2.6ومــن  595طنـ ًا إجماليـ ًا
إلــى  1005أطنــان إجماليــة مــن الكربــون فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،4.5ومــن  840إلــى  1250طن ـ ًا إجمالي ـ ًا مــن
الكربــون فــي مســار التركيــز النموذجــي  ،6.0ومــن  1415طن ـ ًا إجمالي ـ ًا إلــى  1910أطنــان إجماليــة مــن الكربــون فــي ســيناريو
مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5انظــر اجلــدول }6.4{ .)SPM.3
بحلــول عــام  ،2050ســتكون االنبعاثــات الســنوية لثانــي أكســيد الكربــون املســتمدة مــن منــاذج النظــام األرضــي باتبــاع ســيناريو
مســار التركيــز النموذجــي  2.6أقــل مــن انبعاثــات عــام ( 1990بنســبة تتــراوح مــن  14إلــى  96فــي املائــة) ،وبحلــول نهايــة القــرن
احلــادي والعشــرين ،يســتنتج حوالــي نصــف النمــاذج انبعاثــات أعلــى بدرجــة طفيفــة مــن الصفــر ،بينمــا يســتنتج النصــف
اآلخــر إزالــة صافيــة لثانــي أكســيد الكربــون مــن الغــاف اجلــوي ،6.4{ .الشــكل }TS.19
يقــدَّ ر أن يتــراوح نطــاق إطــاق ثانــي أكســيد الكربــون ،أو امليثــان ،فــي الغــاف اجلــوي مــن ذوبــان أرصــدة الكربــون فــي التربــة
الصقيعيــة خــال القــرن احلــادي والعشــرين مــن  50إلــى  250طنـ ًا إجماليـ ًا مــن الكربــون فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي
( 8.5ثقــة منخفضــة)}6.4{ .
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استقرار املناخ ،والتزام تغ ُّير املناخ ،وعدم القابلية لالنعكاس

ســتحدد انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التراكميــة إلــى حــد كبيــر املســتوى العاملــي الحتــرار ســطح البحــر بحلول
أواخــر القــرن احلــادي والعشــرين وبعــده (انظــر الشــكل  .)SPM.10وســوف تســتمر معظــم جوانــب تغيــر املنــاخ
لعــدة قــرون حتــى فــي حالــة وقــف انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .وهــذا ميثــل احلتميــة الكبيــرة واملتعــددة القــرون
لتغيــر املنــاخ الناجمــة عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي املاضــي واحلاضــر واملســتقبل}12.5{ .
يوجــد ارتبــاط خطــي تقريبـ ًا بــن االنبعاثــات اإلجماليــة التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون واملتوســط العاملــي الســتجابة درجــة
احلــرارة الســطحية (انظــر الشــكل  .)SPM.10ويرتبــط أي مســتوى معــن لالحتــرار بنطــاق االنبعاثــات التراكميــة لثاني أكســيد
الكربــون  ،ولــذا ،مثـاً ،فــإن ارتفــاع االنبعاثــات فــي العقــود األبكــر يعنــي ضمنـ ًا انبعاثــات أقــل فــي وقــت الحــق}12.5{ .
قصــر االحتــرار الناجــم عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون البشــرية وحدهــا ،باحتمالية نســبتها >  33فــي املائة ،و>  50فــي املائة،
و>  66فــي املائــة ،علــى أقــل مــن درجتــن مئويتــن منــذ الفتــرة  ، 1880-1861ســيقتضي بقــاء انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
التراكميــة مــن جميــع املصــادر البشــرية فــي نطــاق يتــراوح مــن  0إلــى حوالــي  1570غيغــا طنـ ًا مــن الكربــون ( 5760غيغــا طنـ ًا مــن
ثانــي أكســيد الكربــون) ،ومــن  0إلــى حوالــي  1210غيغــا أطنــان مــن الكربــون ( 4440غيغــا طنـ ًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون)،
ومــن  0إلــى حوالــي  1000غيغــا طــن مــن الكربــون ( 3670غيغــا طنـ ًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون) منــذ تلــك الفتــرة ،علــى التوالــي
 .وهــذه املقاديــر األعلــى تنخفــض إلــى حوالــي  900غيغــا طــن مــن الكربــون ( 3300غيغــا طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون) ،و820
غيغــا طنـ ًا مــن الكربــون ( 3010غيغــا أطنــان مــن ثانــي أكســيد الكربــون) ،و 790غيغــا طنـ ًا مــن الكربــون ( 2900غيغــا طــن مــن
ثانــي أكســيد الكربــون) ،علــى التوالــي ،عندمــا تؤخــذ فــي االعتبــار التأثيــرات القســرية لغيــر ثانــي أكســيد الكربون كمــا في حالة
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من قطاعات الوقود األحفوري ،واإلسمنت ،والصناعة ،والنفايات.
يقتضي التحديد الكمي لهذا النطاق من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تؤخذ في االعتبار العوامل الدافعة غير ثاني أكسيد الكربون.
فترة أول  20عام ًا املتاحة من النماذج.
يســتند هــذا إلــى تقييــم االســتجابة املناخيــة العابــرة النبعاثــات الكربــون التراكميــة (االســتجابة املناخيــة العابــرة النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التراكميــة
(( ، )TCREانظــر القســم دال .)2 -
27
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اجلــدول  | SPM.3االنبعاثــات التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون فــي الفتــرة  2100-2012املتوافقــة مــع التركيــزات فــي الغــاف اجلــوي حســب مســارات التركيــز النموذجيــة
احملــاكاة بواســطة منــاذج النظــام األرضــي اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( ،6.4{ .)CMIP5اجلــدول  ،6.12الشــكل }TS.19
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ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  .2.6وقــد انبعثــت بالفعــل بحلــول عــام  2011كميــة تبلــغ [ 515مــن  445إلــى  ]585غيغــا طنـ ًا
مــن الكربــون ([ 1890مــن  1630إلــى  ]2150غيغــا طنـ ًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون)}12.5{ .
ســيقتضي اســتهداف احتــرار أقــل ،أو أرجحيــة أكبــر للبقــاء دون مســتوى احتــرار محــدد مســتهدف ،انخفــاض انبعاثــات ثانــي
أكســيد الكربــون التراكميــة .ومراعــاة التأثيــرات االحتراريــة للزيــادات فــي غــازات االحتبــاس احلــراري غيــر ثانــي أكســيد الكربون،
أو االنخفاضــات فــي األهبــاء اجلويــة ،أو إطــاق غــازات احتبــاس حــراري مــن التربــة الصقيعيــة ســتؤدي أيض ـ ًا إلــى انخفــاض
االنبعاثــات التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون فيمــا يتعلــق باحتــرار مســتهدف محــدد (انظــر الشــكل } 12.5{ .)SPM.10
نســبة كبيــرة مــن تغيــر املنــاخ الــذي يرجــع إلــى العوامــل البشــرية والناجــم عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون غيــر قابــل لالنعــكاس
علــى نطــاق زمنــي يتــراوح مــن عــدة قــرون إلــى آالف الســنني ،إال فــي حالــة حــدوث إزالــة صافيــة كبيــرة لثانــي أكســيد الكربــون مــن
الغــاف اجلــوي علــى امتــداد فتــرة متواصلــة .وســتبقى درجــات احلــرارة الســطحية ثابتــة تقريبـ ًا عنــد مســتويات أعلــى لعــدة قــرون
بعــد توقــف كامــل النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون البشــرية الصافيــة .ونتيجــة لطــول النطاقــات الزمنيــة النتقــال احلــرارة مــن ســطح
احمليطــات إلــى أعماقهــا ،سيســتمر احتــرار احمليطــات ملــدة قــرون .وتبعـ ًا للســيناريو ،ســتبقى فــي الغــاف اجلــوي ملــدة أطــول مــن 1000
ســنة نســبة تتــراوح مــن حوالــي  15إلــى  40فــي املائــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون املنبعــث{ .اإلطــار }12.5 ،12.4 ،6.1
مــن املؤكــد تقريبـ ًا أن املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر سيســتمر بعــد عــام  ،2100مــع اســتمرار االرتفــاع فــي
مســتوى ســطح البحــر الناجــم عــن التمــدد احلــراري قرونـ ًا كثيــرة .وتشــير نتائــج النمــاذج القليلــة املتوافــرة والتــي تتجــاوز عــام
 2100إلــى أن املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر صــوب مســتوى مــا قبــل عصــر الصناعــة بحلــول عــام 2300
أقــل مــن متــر واحــد لقســر إشــعاعي يعــادل تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون التــي تبلــغ ذروة ثــم تتدنــى وتبقــى أقــل مــن 500
جــزء فــي املليــون ،كمــا فــي حالــة ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  .2.6أمــا فــي حالــة قســر إشــعاعي يعــادل تركيــزاً لثانــي
أكســيد الكربــون يتجــاوز  700جــزء فــي املليــون ولكنــه يقــل عــن  1500جــزء فــي املليــون ،كمــا فــي حالــة ســيناريو مســار التركيــز
النموذجــي  ،8.5فــإن االرتفــاع املســقط يتــراوح مــن متــر واحــد إلــى أكثــر مــن  3أمتــار (ثقــة متوســطة)}13.5{ .
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ) 1870ﺑﺎﻟﻐﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن(
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الشــكل  | SPM.10املتوســط العاملــي للزيــادة فــي درجــة احلــرارة الســطحية كدالــة النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون العامليــة اإلجماليــة التراكميــة مــن أدلــة شــتى .ونتائــج
النمــاذج املتعــددة املســتمدة مــن تسلســل هرمــي لنمــاذج دورة املنــاخ  -الكربــون فــي حالــة كل ســيناريو مــن ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة ( )RCPsحتــى
عــام  2100مبينــة بخطــوط ملونــة ومتوســطات عقديــة (نقــط) وبعــض املتوســطات العقديــة مبينــة برقعــة توخيـ ًا للوضــوح (مثـاً ،عــام  2050يشــير إلــى العقــد .)2049-2040
وتبـ َّـن نتائــج النمــاذج خــال الفتــرة التاريخيــة ( )2010-1860باللــون األســود .أمــا العمــود امللــون فهــو يصـ ّور امتــداد النمــاذج املتعــددة فــي ســيناريوهات مســارات التركيــز
النموذجيــة األربعــة ويخبــو مــع تناقــص عــدد النمــاذج املتاحــة فــي مســار التركيــز النموذجــي  .8.5ويبـ َّـن بخــط أســود رفيــع ومســاحة رماديــة متوســط ونطــاق النمــاذج
املتعــددة ،احملــاكاة باســتعمال منــاذج املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( ،)CMIP5للتأثيــر القســري لزيــادة فــي ثانــي أكســيد الكربــون
قدرهــا  1فــي املائــة ســنوي ًا (عمليــات احملــاكاة لزيــادة نســبتها  1فــي املائــة ســنوي ًا -فــي ثانــي أكســيد الكربــون) .وفيمــا يتعلــق بكميــة محــددة مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون التراكميــة ،تُظهــر عمليــات احملــاكاة حلــدوث زيــادة قدرهــا  1فــي املائــة ســنوي ًا فــي ثانــي أكســيد الكربــون احتــراراً أقــل ممــا تظهــره عمليــات احملــاكاة التــي توجههــا
مســارات التركيــز النموذجيــة ،والتــي تشــمل تأثيــرات قســرية غيــر ثانــي أكســيد الكربــون .وتبـ َّـن قيــم درجــات احلــرارة بالنســبة إلــى الفتــرة األساســية ،1880-1861
واالنبعاثــات بالنســبة إلــى عــام  .1870ويوجــد ربــط بــن املتوســطات العقديــة بواســطة خطــوط مســتقيمة .ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة
للملخــص الفنــي {الشــكل 12.45؛  ،TS TFE.8الشــكل }1
1
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ا جليديــة مــن شــأنه أن يســبب ارتفاعـ ًا أكبــر فــي مســتوى ســطح البحــر ،وقــد يكــون جــزء مــا مــن
• اســتمرار فقــدان الصفحــات اجلليديــة كتـ ً
تقلــص الكتــل اجلليديــة غيــر قابــل لالنعــكاس .وتوجــد ثقــة عاليــة فــي أن اســتمرار االحتــرار الــذي يزيــد على عتبــة ما من شــأنه أن يــؤدي إلى
فقــدان شــبه كامــل للصفحــة اجلليديــة فــي غرينالنــد خــال ألــف ســنة أو أكثر ،مما يتســبب في ارتفاع املتوســط العاملي ملســتوى ســطح البحر
مبــا يصــل إلــى  7أمتــار .وتشــير التقديــرات احلاليــة إلــى أن العتبــة أكبــر مــن متوســط عاملــي لالحتــرار يبلــغ حوالــي درجــة مئويــة واحــدة (ثقــة
منخفضــة) ولكنــه يقــل عــن حوالــي  4درجــات مئويــة (ثقــة متوســطة) بالنســبة إلــى مــا قبــل عصــر الصناعــة .ومــن املمكــن حــدوث تقلــص
كتــل جليديــة مفاجــئ وغيــر قابــل لالنعــكاس مــن جــراء انعــدام اســتقرار محتمــل لألجــزاء البحرية من الصفحــة اجلليدية فــي املنطقة القطبية
اجلنوبيــة اســتجابة للتأثيــر القســري املناخــي ،ولكــن ال تكفــي األدلــة احلاليــة والفهــم احلالــي لتحديــد تقديــر كمــي}13.5 ،13.4 ،5.8{ .
• اق ُترحــت طــرق تهــدف إلــى التغييــر العمــدي للنظــام املناخــي للتصــدي لتغيــر املنــاخ ،تســمى الهندســة األرضيــة .وحتــول محدوديــة
األدلــة دون إجــراء تقديــر كمــي شــامل لــكل مــن إدارة اإلشــعاع الشمســي ( )SRMوإزالــة ثانــي أكســيد الكربــون ( )CDRوأثرهمــا
علــى النظــام املناخــي .وطــرق إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون تنطــوي علــى أوجــه قصــور جيوكيميائيــة حيويــة وتكنولوجيــة مــن حيــث
إمكاناتهــا علــى نطــاق عاملــي .وال توجــد معرفــة كافيــة مــن أجــل التحديــد الكمــي لكميــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التــي
ميكــن أن تعــوض عنهــا جزئيـ ًا إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون علــى نطــاق زمنــي قرنــي .وتشــير النمذجــة إلــى أن طــرق إدارة اإلشــعاع
الشمســي ( ،)SRMإذا كان مــن املمكــن أن تتحقــق ،تنطــوي علــى إمكانيــة التعويــض إلــى حــد كبيــر عــن ارتفــاع درجــة احلــرارة
حتمــض احمليطــات .وإذا أنهيــت إدارة
العامليــة ،ولكــن مــن شــأنها أن تعــدّ ل أيضـ ًا الــدورة املائيــة العامليــة ،ومــن شــأنها أال تقلــل مــن ّ
اإلشــعاع الشمســي ألي ســبب ،توجــد ثقــة عاليــة فــي أن درجــات احلــرارة الســطحية العامليــة مــن شــأنها أن ترتفــع بســرعة كبيــرة
لتصــل إلــى قيــم تتســق مــع التأثيــر القســري لغــازات االحتبــاس احلــراري .كذلــك تنطــوي طــرق إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون ()CDR
وإدارة اإلشــعاع الشمســي ( )SRMعلــى تأثيــرات جانبيــة طويلــة األجــل علــى نطــاق عاملــي}7.7 ،6.5{ .
اإلطار  :SPM.1مسارات التركيز النموذجية ()RCPs
تقتضــي إســقاطات تغيــر املنــاخ فــي إطــار الفريــق العامــل األول التابــع للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ وجــود معلومــات
عــن انبعاثــات أو تركيــزات غــازات االحتبــاس احلــراري ،واألهبــاء اجلويــة ،والعوامــل األخــرى الدافعــة للمنــاخ ،فــي املســتقبل .وكثيــراً مــا
يجــري التعبيــر عــن هــذه املعلومــات كســيناريو لألنشــطة البشــرية ،التــي ال يــرد تقييــم لهــا فــي هــذا التقريــر .وقــد ّ
ركزت الســيناريوهات
املســتخدمة فــي إطــار الفريــق العامــل األول علــى االنبعاثــات البشــرية وال تشــمل التغيــرات فــي العوامــل الدافعــة الطبيعيــة مــن قبيــل
ا امليثــان وأكســيد النيتــروز.
التأثيــر القســري الشمســي أو البركانــي أو االنبعاثــات الطبيعيــة ،مثـ ً
وقــد حــددت األوســاط العلميــة ،مــن أجــل تقريــر التقييــم اخلامــس للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ ( ،)IPCCمجموعــة مــن أربعة
ســيناريوهات جديــدة ،تســمى مســارات التركيــز النموذجيــة ( ،RCPsانظــر مســرد املصطلحــات) .وهــي تعـ َّرف بتأثيرهــا القســري اإلشــعاعي
اإلجمالــي التقريبــي فــي ســنة  2100بالنســبة إلــى ســنة  2.6 :1750وات فــي املتــر املربــع فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  ،2.6و 4.5وات فــي
املتــر املربــع فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  ،4.5و 6.0وات فــي املتــر املربــع فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  ،6.0و 8.5وات فــي املتــر املربــع
فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  .8.5وفيمــا يتعلــق بنتائــج املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بني النمــاذج املناخيــة املتقارنــة (،)CMIP5
ينبغــي فهــم هــذه القيــم علــى أنهــا إشــارية فقــط ،ألن التأثيــر القســري املناخــي الناجــم عــن جميــع العوامــل الدافعــة األخــرى يتباين بني النمــاذج،
نتيجة للخصائص احملددة للنماذج وملعاملة عوامل التأثير القســري املناخية الطويلة األجل .وتشــمل املســارات النموذجية األربعة هذه ســيناريو
تخفيفيـ ًا واحــداً يــؤدي إلــى مســتوى تأثيــر قســري منخفــض جــداً (مســار التركيــز النموذجــي  ،)2.6وســيناريوهني لالســتقرار (مســار التركيــز
النموذجــي  4.5ومســار التركيــز النموذجــي  ،)6وســيناريو واحــداً يتســم بتركيــزات عاليــة جــداً مــن انبعــاث غــازات االحتبــاس احلــراري (مســار
التركيز النموذجي  .)8.5ومن ثم ميكن أن تص ّور مســارات التركيز النموذجية نطاق ًا للسياســات املناخية في القرن احلادي والعشــرين ،مقارن ًة
بعــدم وجــود سياســة مناخيــة فــي التقريــر اخلــاص بشــأن ســيناريوهات االنبعاثــات ( )SRESالــذي اسـ ُتخدم فــي تقريــر التقييــم الثالــث وتقريــر
التقييــم الرابــع .وفــي حالتــي مســار التركيــز  6.0ومســار التركيز  ،8.5ال يصل التأثير القســري اإلشــعاعي إلى ذروة بحلــول عام 2100؛ ويبلــغ ذروة
ثــم يتدنــى فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي 2.6؛ ويســتقر بحلــول عــام  2100في حالة مســار التركيز النموذجــي  .4.5ويوفر كل مســار تركيز
منوذجي مجموعات بيانات مقررة مكاني ًا بشــأن التغير في اســتخدام األراضي واالنبعاثات القطاعية مللوثات الهواء ،ويحدد التركيزات الســنوية
لغــازات االحتبــاس احلــراري واالنبعاثــات البشــرية حتــى عــام  .2100وتســتند مســارات التركيــز النموذجية إلى مزيج مــن مناذج التقييم املتكاملة،
والنماذج املناخية البســيطة ،ومناذج كيمياء الغالف اجلوي ودورات الكربون العاملية .وبينما تشــمل مســارات التركيز النموذجية نطاق ًا واســع ًا
مــن قيــم التأثيــر القســري اإلجمالــي ،فإنهــا ال تغطــي النطــاق الكامــل لالنبعاثــات الــوارد فــي املؤلفات ،ال ســيما فيمــا يتعلق باألهبــاء اجلوية.
وقــد أجريــت معظــم عمليــات احملــاكاة باســتخدام منــاذج النظــام األرضــي اخلاصــة باملرحلة اخلامســة مــن مشــروع املقارنة بني النمــاذج املناخية
املتقارنــة ( )CMIP5وباســتعمال تركيــزات محــددة لثانــي أكســيد الكربــون تصــل إلــى  421جــزءاً فــي املليــون (مســار التركيــز النموذجــي
 ،)2.6و 538جــزءاً فــي املليــون (مســار التركيــز النموذجــي  ،)4.5و 670جــزءاً فــي املليــون (مســار التركيــز النموذجــي  ،)6.0و 936جــزءاً
فــي املليــون (مســار التركيــز النموذجــي  )8.5بحلــول ســنة  .2100وإذا شــملت عمليــات احملــاكاة التركيــزات احملــددة للميثــان وأكســيد
النيتــروز ،فــإن تركيــزات مكافئــات ثانــي أكســيد الكربــون تبلــغ  475جــزءاً فــي املليــون (مســار التركيــز النموذجــي  ،)2.6و 630جــزءاً فــي
املليــون (مســار التركيــز النموذجــي  ،)4.5و 800جــزء فــي املليــون (مســار التركيــز النموذجــي  ،)6.0و 1313جــزءاً فــي املليــون (مســار
التركيــز النموذجــي  .)8.5وفــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  8.5أجريــت عمليــة محــاكاة إضافيــة باســتخدام منــاذج النظــام األرضــي
اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النتائــج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5وباســتعمال انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
احملــددة كمــا توفرهــا منــاذج التقييــم املتكاملــة .وفــي حالــة جميــع مســارات التركيــز النموذجيــة ( ،)RCPsأجريــت حســابات إضافيــة
باســتخدام بيانــات ومنــاذج الغــاف اجلــوي احملدّ ثــة (مبــا فــي ذلــك مكـ ِّون كيميــاء منــاخ الغــاف اجلــوي مــن مكونــات املرحلــة اخلامســة مــن
مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة) وباســتعمال انبعاثــات الغــازات املتفاعلة كيميائي ًا (امليثان ،وأكســيد النيتــروزّ ،
واملركبات
الفلوريــة الهيدروجينيــة ،وأكاســيد النيتروجــن ،وأكســيد الكربــونّ ،
واملركبــات العضويــة غيــر املتطايــرة التــي ال حتتــوي علــى امليثــان).
وعمليــات احملــاكاة هــذه تتيــح حتـ ّري أوجــه عــدم اليقــن ذات الصلــة بالتأثيــرات التفاعليــة لــدورة الكربــون وكيميــاء الغــاف اجلــوي.
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امللخص الفني
TS.1

مقدمة

ويرد امللخص الفني في أربعة أقسام رئيسية تقدم نتائج التقييم وفق ًا
للتنظيم السردي إلسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم اخلامس:
يغطي القسم  TS.2في امللخص الفني تقييم املشاهدات املتعلقة
بالتغيرات في النظام املناخي؛ ويلخص القسم  TS.3في امللخص الفني
املعلومات املتعلقة مبختلف القوى احملركة ،الطبيعية والبشرية املنشأ ،معبراً
عنها بداللة التأثير اإلشعاعي ()RF؛ ويقدم القسم  TS.4في امللخص
الفني تقييم الفهم الكمي للتغير املناخي املشاهد؛ ويلخص القسم TS.5
في امللخص نتائج تقييم إسقاطات التغير املناخي في املستقبل خالل القرن
احلادي والعشرين وبعده بدءاً من النطاق اإلقليمي إلى النطاق العاملي.
ويضم القسم  TS.6في امللخص أوجه عدم التيقن الرئيسية ويورد قوائم
لها مستمدة من تقييم الفريق العامل األول الوارد في األقسام من  TS.2إلى
القسم  TS.5من التقرير .أما عناصر التركيز املواضيعية الشاملة التسعة،
التي تتجاوز حدود األقسام للمكونات املختلفة للفريق العامل األول في
تقرير التقييم اخلامس فهي متناثرة في األقسام األربعة الرئيسية للملخص
الفني ،فهي مميزة نظري ًا عند األجزاء الرئيسية للنص وميكن قراءتها بصورة
مستقلة عن سائر النص.

وميكن االطالع على أسس الفقرات اجلوهرية في امللخص الفني في أقسام
والغرض األساسي لهذا امللخص الفني هو التقدمي للصلة بني التقييم الكامل الفصول للتقرير األساسي .وترد هذا املراجع في أقواس متعرجة.
للخطوط املتعددة لألدلة املستقلة الواردة في فصول التقرير الرئيسي
األربعة عشرة وامللخص الشديد اإليجاز الذي أعده الفريق العامل األول
بحسبانه امللخص الذي أعده الفريق العامل األول لصانعي السياسات.
وعلى ذلك يخدم امللخص الفني كنقطة انطالق للقراء الذين يسعون
للحصول على املعلومات الكاملة عن مواضيع أكثر حتديداً واردة في هذا
التقييم .ويتيسر هذا الغرض عن طريق مؤشرات الفصول واألقسام املترابطة
التي يرد فيها التقييم الكامل .أما املواضيع املتصلة بالسياسات ،والتي ترد
في الكثير من الفصول وتتعلق بعمليات مترابطة في النظام املناخي فترد
هنا بحسبانها عناصر تركيز مواضيعية ( ،)TFEsلتيسير الوصول السريع
لهذه املعلومات.

يتمثل أحد عناصر التكامل في هذا التقرير في استخدام أسلوب عدم
التيقن الذي يوفر سرداً للتقييم ميكن تتبعه (اإلطار  .)TS.1وتستند
درجة التيقن التي تعد من االستنتاجات املهمة إلى تقييمات فرقة املؤلفني
للمفاهيم العلمية األساسية التي يعبر عنها مبستوى الثقة الذي ينتج
عن طابع األدلة وكمياتها ،ونوعياتها وجودتها ومدى اتساقها ،ودرجة

1

2

3
4

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :2007،تغير املناخ  :2007األساس العلمي الفيزيائي .مساهمة الفريق العامل األول في تقرير التقييم األول في تقرير التقييم الرابع
للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ [احملررون ،Solomon, S :و  .]D. Qin, M. Manning، Z. Chen، M. Marquis، K.B. Averyt، M. Tignor، H.L. Millerمطابع جامعة
كيمبريدج ،كيمبريدج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية ،الصفحة .996
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث من أجل النهوض بالتكيف مع تغير املناخ .تقرير خاص للفريقني العاملني األول والثاني،
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ [ احملررونField، C.B.، V. Barros، T.F. Stocker، D. Qin، D.J. Dokken، K.L. Ebi، M.D. Mastrandrea، K.J. Mach، G.-K. Plattner، :
 .]S.K. Allen، M. Tignor، P. M. Midgleyمطابع جامعة كيمبريدج ،كيمبريدج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية ،الصفحة .582
القسر اإلشعاعي  ،RFهو مقياس للتغير الصافي في طاقة نظام األرض استجابة الضطراب خارجي ما .ويعبر عنه بوحدات الواط لكل متر مربع (واط/م)2؛ انظر اإلطار .TS.2
Mastrandrea, M.D., C.B. Field, T.F. Stocker, O. Edenhofer, K.L. Ebi, D.J. Frame, H. Held, E. Kriegler, K.J. Mach, P.R. Matschoss, G.-K. Plattner, G.W. Yohe, and F.W. Zwiers,
)2010: Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
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تغير املناخ :2013 ،األساس العلمي الفيزيائي هو إسهام الفريق العامل األول
في تقرير التقييم اخلامس للجنة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ.
ويركز هذا التقييم الشامل للجوانب الطبيعية على عناصر تغير املناخ املهمة
لفهم املاضي ،وتوثيق التغيرات التي حتدث في الوقت الراهن واملتوقعة
في املستقبل .ويبنى التقييم على تقرير التقييم الرابع ( )AR4الذي
أصدرته الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ وعلى التقرير اخلاص
الذي صدر مؤخراً عن إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث من أجل
ال و  3مرفقات .وتغطي
النهوض بالتكيف ( )SREXوالوارد في  14فص ً
هذه الفصول املشاهدات املباشرة وغير املباشرة للتغيرات املختلفة في
جميع مكونات النظام املناخي؛ وتقييم املعارف احلالية ملختلف العمليات
الراهنة داخل النظام املناخي ،وما يحدث بني عناصره من تفاعالت ،والتي
حتدد مدى حساسية النظام واستجابته للتغيرات في التأثيرات القسرية؛
وحتدد مقدار االرتباط بني التغيرات في مكونات الغالف اجلوي ،ومن ثم
التأثير القسري اإلشعاعي ( ،)RFومن ثم الكشف عن التغيرات املناخية
والتعرف على العالقات السببية القائمة فيما بينها .وتستند االسقاطات
املتعلقة بالتغيرات في جميع مكونات النظام املناخي إلى عمليات احملاكاة
باستخدام مناذج تؤثر فيها مجموعة جديدة من السيناريوهات .كما يقدم
التقرير تقييم ًا شام ً
ال للتغيرات السابقة واملستقبلية في مستوى سطح
البحر في فصل مكرس لهذا الغرض .وتقدم املعلومات املتعلقة بالتغيرات
املناخية اإلقليمية في شكل أطلس لإلسقاطات املناخية العاملية واإلقليمية
(املرفق األول) .ويستكمل هذا املرفق باملرفق الثاني :جداول سيناريوهات
النظام املناخي واملرفق الثالث :مسرد.

االتفاق بني الدراسات العلمية التي أجريت .ويعبر عن الثقة بطريقة
نوعية .ويعبر عن القياسات الكمية لعدم التيقن في استنتاج ما بطريقة
االحتماالت والتي تستند إلى خليط من التحليل اإلحصائي للمشاهدات
أو النتائج املستمدة من النماذج ،أو كلتيهما ،وتقدير اخلبراء .كما تصاغ
االستنتاجات كبيانات حقائق ،دون استخدام مؤشرات عدم التيقن ،عندما
يكون ذلك مالئم ًا (ملزيد من التفاصيل ،انظر الفصل  1واإلطار .)TS.1
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اإلطار  | TS.1معاجلة عدم التيقن

اﻻﺗﻔﺎق
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استنادا إلى املذكرة التوجيهية للمؤلفني الرئيسيني لتقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بشأن املعاجلة املتسقة لعدم
التيقن ،يعتمد هذا امللخص الفني الذي أعده الفريق العامل األول وامللخص الذي أعده الفريق العامل األول لصانعي السياسات على مقياسني
إلبالغ درجة التيقن في االستنتاجات الرئيسية املستندة إلى تقييمات فرق املؤلفني للفهم العلمي:
• الثقة في صحة استنتاج ما ،املستندة إلى طبيعة األدلة وكميتها ،ونوعيتها ،ومدى اتساقها (مثل فهم اآلليات ،والنظريات ،والبيانات،
والنماذج ،وتقديرات اخلبراء) ودرجة االتفاق فيما بينها .ويعبر عن الثقة بطريقة نوعية.
• ُيعبر عن القياسات الكمية لعدم التيقن من استنتاج ما بطريقة االحتماالت (على أساس التحليل اإلحصائي للرصدات أو النتائج املستنبطة
من النماذج ،أو تقدير اخلبراء).
وتنقح املذكرة التوجيهية الواردة في تقرير التقييم اخلامس التوجيهات املقدمة لدعم التقريرين الثالث والرابع الصادرين عن الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ .وعمليات املقارنة املباشرة بني تقييم أوجه عدم التيقن في االستنتاجات الواردة في هذا التقرير وتلك الواردة في تقرير التقييم
الرابع والتقرير اخلاص الذي صدر مؤخراً بشأن إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث بهدف حتسني التكيف مع تغير املناخ أمر صعب نتيجة لتطبيق
املذكرة التوجيهية املنقحة على أوجه عدم التيقن ،وتوفر معلومات جديدة ،وحتسن الفهم العلمي ،واستمرار حتليل البيانات والنماذج ،ووجود فروق
محددة في الطرائق املطبقة في الدراسات التي يجري تقييمها .وقد مت تقييم اجلوانب املختلفة لبعض جوانب تغير املناخ ،ولذا فإن من غير املالئم
عقد مقارنة مباشرة.
ويستند كل استنتاج من االستنتاجات الرئيسية إلى تقييم جتربة فرق مؤلفني لألدلة املقترنة به ولدرجة االتفاق فيما بينها .ويوفر مقياس الثقة
توليفة نوعية لرأي فرقة من املؤلفني بشأن مدى صحة استنتاج من االستنتاجات بصورتها املعينة من خالل تقييم األدلة ومدى االتفاق فيما
بينها .وإذا أمكن وضع تقييم كمي ألوجه عدم التيقن بطريقة االحتماالت ،فإنه ميكن لفرق املؤلفني حتديد خصائص االستنتاج باستخدام
أسلوب ملعايير األرجحية أو تقدمي عرض أكثر دقة لالحتماالت .ويرتبط وصف مستوى ثقة بأنه مرتفع أو مرتفع بدرجة كبيرة باالستنتاجات
التي توصلت إليها إحدى فرق املؤلفني ملصطلح من مصطلحات األرجحية ،وذلك مالم يذكر خالف ذلك.
وتستخدم املصطلحات املختصرة التالية لوصف األدلة املتاحة :محدودة ،أو متوسطة ،أو قوية؛ كما تستخدم املصطلحات املختصرة التالية
لوصف درجة االتفاق :منخفضة ،أو متوسطة أو مرتفعة .ويعبر عن مستوى الثقة باستخدام خمسة محددات هي :منخفضة بدرجة كبيرة،
ومنخفضة ،ومتوسطة ،وعالية ،وعالية بدرجة كبيرة وتكتب بحروف مائلة ،مثالً ،ثقة متوسطة .ويورد الشكل  1في اإلطار  TS.1تعبيرات
مختصرة لوصف األدلة ،ومستويات االتفاق وعالقتهما بالثقة .وتتسم هذه العالقة باملرونة؛ إذ ميكن إسناد مستويات ثقة مختلفة ،لدليل معني
ولتعبير معني ولدرجة االتفاق بشأنه ولكن مبستويات متزايدة من الثقة ودرجات االتفاق مضاهية لها.
اﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﻔﻊ
أدﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ

اﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﻔﻊ
أدﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

اﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﻔﻊ
أدﻟﺔ ﻣﺤﺪودة

اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ
أدﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ

اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ
أدﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ
أدﻟﺔ ﻣﺤﺪودة

اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺨﻔﺾ
أدﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ

اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺨﻔﺾ
أدﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺨﻔﺾ
أدﻟﺔ ﻣﺤﺪودة

ﻣﻘﻴﺎس
اﻟﺜﻘﺔ

اﻟﺪﻟﻴﻞ )ﻃﺎﺑﻌﻪ ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ،ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ،اﺗﺴﺎﻗﻪ(

اإلطار  ،TS.1الشكل  | 1بيان التغيرات املتعلقة باألدلة واالتفاق وعالقتهما بالثقة .وتزداد الثقة باجتاه الركن األمين العلوي كما يتضح من زيادة شدة التظليل.
وعموماً ،تصبح األدلة أقوى ما ميكن عند وجود خطوط عديدة متسقة من األدلة املستقلة ذات اجلودة العالية {الشكل }1.11

استخدمت املصطلحات التالية لبيان درجة األرجحية ،وتكتب بأحرف مائلة:
					
املصطلح*
مؤكدة تقريب ًا
				
				
مرجحة إلى حد كبير
					
مرجحة
		
تتساوي فيها األرجحية وعدم األرجحية
غير مرجحة				
			
غير مرجحة إلى حد كبير
			
غير مرجحة بشكل استثنائي

أرجحية االستنتاج
االحتمال  100-99في املائة
االحتمال  100-90في املائة
االحتمال  100-66في املائة
االحتمال  66-33في املائة
االحتمال  33-0في املائة
االحتمال  10-0في املائة
االحتمال  1-0في املائة

* ثمة مصطلحات إضافية (مرجح بدرجة عالية :االحتمال  100-95في املائة ،يزيد احتمال األرجحية عن احتمال عدم
>  100-50في املائة ،وغير مرجح بدرجة عالية :االحتمال  5-0في املائة) قد تستخدم أيض ًا عندما تكون مالئمة.
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امللخص الفني
TS.2

رصد التغيرات في النظام املناخي

TS.2.1

مقدمة

ويرد في هذا القسم ملخص تقييم أدلة رصد تغير املناخ .ومنذ صدور تقرير
التقييم الرابع ،أحرزت أوجه تقدم كبيرة في توفر وحيازة مجموعات بيانات
رصد الغالف اجلوي ،وسطح اليابسة ،واحمليط ،والغالف اجلليدي .ويظهر
الكثير من جوانب النظام املناخي أدلة على تغير املناخ (.)13 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
TS.2.2

التغيرات في درجة احلراراة

TS.2.2.1

درجة احلرارة السطحية

من املؤكد أن املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTقد ارتفع
منذ أواخر القرن التاسع عشر (الشكالن  TS.1و  .)TS.2وكان كل عقد
من العقود الثالثة األخيرة على التوالي أكثر احتراراً عند سطح األرض من
أي عقود سابقة في سجل األجهزة اآللية ،وكان العقد الذي بدأ في عام
 2000أكثرها احتراراً .ويظهر اجتاه التغير العاملي ملتوسط بيانات درجتي
حرارة اليابسة واحمليط مع ًا على الصعيد العاملي محسوب ًا كاجتاه تغير خطي5
احتراراً بنحو [ 0.85من  0.65إلى  ]1.06درجة مئوية 6خالل الفترة من
 1880إلى  ،2012وهي فترة تتوفر لها مجموعات بيانات عديدة انتجت
بصورة مستقلة أظهرت حدوث احترار بنحو [ 0.89من  0.69إلى ]1.08
درجة مئوية خالل الفترة من  1901إلى  ،2012ونحو [ 0.72من 0.49
إلى  ]0.89درجة مئوية خالل الفترة من  1951إلى  2012استندت إلى
مجموعات بيانات انتجت بصورة مستقلة .وبلغت الزيادة اإلجمالية بني
متوسط الفترة من  1850إلى  1900والفترة من  2003إلى [ 0.78 2012من
 0.72إلى  ]0.85درجة مئوية على أساس مجموعة البيانات الشبكية 4
لدرجة احلرارة السطحية املستمدة من مركز هادلي/وحدة البحوث املناخية
( ،)HadCRUT4وهي مجموعة بيانات ملتوسط درجة احلرارة السطحية
لها أطول سجل ملجموعات البيانات الثالث املنتجة بصورة مستقلة .ويبلغ
االحترار خالل الفترة من  1850إلى  1900إلى الفترة من  1986إلى 2005
(وهي الفترة املرجعية املستخدمة لنمذجة الفصول واألطلس الوارد في
املرفق األول) [ 0.61من  0.55إلى  ]0.67درجة مئوية ،عندما حتسب
باستخدام مجموعة البيانات [ ]HadCRUT4وتقديرات عدم التيقن
املتعلقة بها .كما أن من املؤكد تقريب ًا أن درجتا احلرارة القصوى والدنيا
فوق اليابسة قد زادتا على النطاق العاملي منذ 2.4.3 ،2.4.1{ 7 .1950؛
الفصل  ،2القسم .}SM.3.2
5

6

7

ومن غير املرجح أن أي تأثيرات غير مصححة متعلقة باجلزر احلرارية احلضرية
وبالتغير في استخدام األراضي قد أدت إلى رفع املتوسطات التقديرية لتغير
درجة احلرارة العاملية عند سطح األرض بأكثر من  10في املائة من القيم
املبلغة على مدى مئة سنة .وهذه قيمة متوسطة؛ تطورت بسرعة في بعض
املناطق مكونة تأثيرات جلزر حرارية حضرية وتغيراً في استخدام األراضي
في اجتاهات التغير اإلقليمية قد تكون أكبر كثيراً}2.4.1{ .
وثمة ثقة كبيرة في أن املتوسط السنوي لالحترار السطحي منذ القرن
العشرين قد عكس اجتاه التغير الطويل األجل نحو البروده لفترة الـ  5000سنة
املاضية عند خطوط العرض من الوسطى إلى العليا لنصف الكرة األرضية
الشمالي .وبالنسبة ملتوسط درجات احلرارة السنوية في نصف الكرة
الشمالي ،من املرجح إلى حد كبير أن الفترة من  1983إلى  2012كانت أدفأ
 30سنة خالل الـ  800سنة املاضية (ثقة عالية) ومن املرجح أنها كانت أدفأ
 30سنة خالل الـ  1400سنة املاضية (ثقة متوسطة) .ويتعزز هذا االستنتاج
مبقارنة درجات احلرارة املقيسة باألجهزة اآللية مع وجود العديد من عمليات
متثيل درجات احلرارة من مجموعة متنوعة من البيانات غير املباشرة والطرائق
اإلحصائية ،كما أنه متسق مع تقرير التقييم الرابع .وتظهر عمليات التمثيل
درجات احلرارة السطحية على النطاق القاري ،بثقة عالية فترات متعددة
العقود خالل فترة شذوذ املناخ في القرون الوسطى (من سنة  950إلى سنة
 )1250كانت في بعض املناطق ذات احترار مماثل الحترار منتصف القرن
العشرين ،واحترار مناطق أخرى مماثل الحترار أواخر القرن العشرين .وبثقة
عالية ،فإن فترات االحترار اإلقليمي هذه لم يكن لها نفس تزامن االحترار
عبر األقاليم الذي حدث منذ منتصف القرن العشرين .واستناداً إلى املقارنة
بني عمليات التمثيل واحملاكاة ،هناك ثقة عالية في أنه لم يكن هناك تأثيرات
خارجية مدارية وشمسية وبركانية فحسب ،ولكن كانت هناك أيض ًا تقلبية
داخلية ،أسهمت إسهام ًا كبيراً في النمط املكاني للتغيرات في درجة احلرارة

يعد االحترار كمتوسط غير مرجح على أساس تقديرات اجتاه تغير خطي يحسب من مركز هادلي/وحدة بحوث املناخ واملجموعة ( )HadCRUT4للبيانات الشبكية،
درجة احلرارة السطحية ،وحتليل درجة احلرارة السطحية املدمجة لليابسة  -احمليط ( ،)MLOSTومجموعات بيانات وحتليل درجة احلرارة السطحية ملعهد غودارد
للدراسات الفضائية (( )GISTEMPانظر الشكل TS.2؛ القسم .)2.3.4
حتدد القيم الكمية لعدم التيقن في ٍإسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم اخلامس باستخدام فترات عدم تيقن مقدارها  90في املائة ما لم يذكر خالف ذلك.
وفترة عدم التيقن البالغة  90في املائة الواردة بني قوسني معقوفني يتوقع أن تكون لها أرجحية نسبتها  90في املائة في تغطية القيمة التي يجري تقديرها .ونقطة التعادل
العليا لفترة عدم التيقن يتوقع أن تكون لها أرجحية تبلغ  95في املائة في جتاوز القيمة التي يجري تقديرها ،كما أن لنقطة التعادل الدنيا أرجحية تبلغ  95في املائة في
أن تكون أقل من تلك القيمة .كما يقدم أفضل تقدير لتلك القيمة عندما يكون متاحاً .وال تكون فترات عدم التيقن متماثلة بالضرورة حول أفضل تقدير مناظر.
الطريقتان املقدمتان في هذه الفقرة حلساب التغير في درجة احلرارة كلتاهما استخدمتا أيض ًا في تقرير التقييم الرابع .ويحسب الفرق في الطريقة األولى باستخدام أفضل
توافق الجتاه التغير اخلطي جلميع النقاط بني سنتني ،مثل  1880و  .2012ويحسب الفرق بني املتوسطات في الطريقة الثانية لفترتني ،مثل الفترة من  1850إلى  1900ومن
 2003إلى  .2012ومن ثم ،ال ميكن عقد مقارنة مباشرة بني القيم الناجتة وفترات عدم التيقن لهما عند  90في املائة.
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تستند رصدات النظام املناخي إلى قياسات مباشرة فيزيائية وجيوكيمائية
بيولوجية وإلى االستشعار عن بعد من احملطات األرضية والسواتل؛ وتوفر
املعلومات املستمدة من محفوظات املناخ القدمي سياق ًا طويل األجل.
وتستخدم الرصدات ذات النطاق العاملي التي بدأت في حقبة األجهزة
اآللية في منتصف القرن التاسع عشر ،ومددت عمليات استنباط املناخ
القدمي نطاق سجالت بعض الكميات إلى فترات ترجع إلى ما بني مئات إلى
ماليني السنني .وتوفر هذه الوسائل مجتمعة رؤية شاملة للتقلبية والتغيرات
الطويلة األجل في الغالف اجلوي ،واحمليطات ،والغالف اجلليدي ،وعند
سطح اليابسة.

وعلى الرغم من حدوث احترار قوي لعقود متعددة ،هناك تقلبية كبيرة
من سنة إلى أخرى ومن عقد إلى آخر في معدل االحترار ،مع وجود فترات
عديدة تظهر اجتاهات أضعف (تشمل الفجوة في االحترار التي بدأت منذ
عام ( )1998الشكل  .)TS.1ويقل معدل االحترار على مدى الـ  15سنة
املاضية (من  1998إلى 2012؛ البالغ [ 0.05من  0.05-إلى  ]0.15+درجة
مئوية لكل عقد) عن اجتاه التغير السائد منذ ( 1951من  1951إلى 2012؛
ومبقدار [ 0.12من  0.08إلى  ]0.14درجة مئوية لكل عقد على التوالي).
وتتسم اجتاهات التغير للفترات القصيرة بعدم التيقن واحلساسية الشديدة
لسنوات البداية والنهاية .إذ تبلغ اجتاهات التغير على مدى فترات الـ  15سنة
التي تبدأ في  1995و  1996و [ 0.13 ،1997من  0.02إلى  ]0.24درجة
مئوية لكل عقد ،و [ 0.14من  0.03إلى  ]0.24درجة مئوية لكل عقد
و [ 0.07من  0.02-إلى  ]0.18درجة مئوية لكل عقد ،على التوالي.
وثمة سجالت بيانات عاملية وإقليمية لدرجة حرارة الهواء عند سطح األرض
مت حتليلها بصورة مستقلة واحلصول عليها من رصدات احملطات ،يوجد
بينها اتفاق عام على أن درجة حرارة الهواء عند سطح األرض قد ارتفعت.
كما ارتفعت درجات حرارة سطح البحر ( .)SSTsوأسفرت املقارنات بني
سجالت البيانات اجلديدة لدرجة حرارة سطح البحر التي مت احلصول عليها
بطرائق قياس مختلفة ،تشمل بيانات مستمدة من السواتل عن حتسني فهم
األخطاء والتحيزات في السجالت{ .اإلطار 9.2؛ }2.4.3-2.4.1
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السطحية وتوقيتاتها خالل الفترة الواقعة بني شذوذ املناخ في القرون الوسطى
والعصر اجلليدي الصغير (من سنة  1450إلى سنة }5.5.1 ،5.3.5{ .)1850
 TS.2.2.2التروبوسفير والستراتوسفير
استناداً إلى حتليالت مستقلة متعددة لقياسات مأخوذة باملسابير الراديوية
وأجهزة االستشعار املوجودة على منت السواتل ،فإن من املؤكد تقريب ًا أن
التربوسفير شهد احتراراً وأن درجة حرارة الستراتوسفير قد انخفضت على
النطاق العاملي منذ منتصف القرن العشرين (الشكل  .)TS.1ورغم اإلجماع
على التوافق على اإلشارة واجتاهات التغير ،يوجد اختالف كبير بني التقديرات
املتاحة بشأن معدالت التغير في درجة احلرارة ،وبخاصة في التروبوسفير خارج
املناطق املدارية في نصف الكرة األرضية الشمالي التي متت معاينتها جيداً
باستخدام السبر الراديوي .ومن ثم ال توجد سوى ثقة متوسطة في معدل التغير
وهيكله الرأسي في التروبوسفير خارج املناطق املدارية في نصف الكرة األرضية
الشمالي وثقة منخفضة في سائر املناطق األخرى}2.4.4{ .

TS.2.2.3

من املؤكد تقريب ًا أنه حدث احترار في النطاق العلوي من احمليط (فوق
 700م) خالل الفترة من سنة  1971إلى سنة  ،2010ومن املرجح أنه حدث
به احترار خالل الفترة من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى سنة 1971
(الشكل  .)TS.1ويقل التأكد فيما يتعلق بالتغيرات السابقة لسنة 1971
نتيجة للقلة النسبية للمعاينة في الفترات الزمنية السابقة .وقد مت التعرف
على حتيزات لألجهزة اآللية في القياسات التاريخية لدرجة حرارة النطاق
العلوي من احمليط ومت التقليل منها منذ صدور تقرير التقييم الرابع ،لتقليل
التغير املصطنع على مدى العقود في درجة احلرارة واحملتوى احلراري للنطاق
العلوي للمحيط ،واتخذ ذلك أبرز صورة له خالل عقدي السبعينيات
والثمانينيات من القرن العشرين}3.5.3 ،3.2.3-3.2.1{ .
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﻷرض 4 :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت
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الشكل  | TS.1املؤشرات التكميلية املتعددة للتغير العاملي للمناخ .وميثل كل خط تقديراً مستنبط ًا بصورة مستقلة للتغير في العنصر املناخي .ويرد تقييم للمجموعات
الزمنية املقدمة في الفصول  2و  3و  .4وقد سويت مجموعة البيانات الواردة في كل لوحة على أساس فترة مشتركة في السجل .وترد في الفرع  SM.5.2من الفصل
املتعلق باملواد التكميلية وفي الفصول ذات الصلة ملصادر مجموعات البيانات الواردة في كل لوحة .كما ترد تفاصيل أخرى أخرى بشأن الشكل ذي الصلة  SPM.3في
املواد التكميلية للملخص الفني ،FAQ.2.1{ .الشكل 1؛ }4.5.3 ،4.5.2 ،3.7 ،3.2 ،2.5 ،2.4
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امللخص الفني
ومن املرجح أن احمليط شهد احتراراً للطبقة الواقعة بني  700و  2000م خالل
الفترة من سنة  1957إلى سنة  ،2009على أساس متوسطات خمس سنوات.
ومن املرجح أن احمليط شهد احتراراً في النطاق الذي يبدأ من  3000م حتى
القاع خالل الفترة من سنة  1992إلى سنة  ،2005في الوقت الذي لم تظهر فيه
أي اجتاهات تغير مهمة في متوسط درجة احلرارة العاملية في النطاق الواقع بني
 2000م و  3000م خالل الفترة من  1992إلى  .2005وفي النطاق الواقع حتت
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الشكل  | T.S.2التغير في درجة احلرارة السطحية على مدى الفترة من  1901إلى 2012
املعني من االجتاه اخلطي لثالث مجموعات بيانات .ومتثل املساحات البيضاء بيانات غير
كاملة أو غير موجودة .وقد حسبت اجتاهات التغير لألطر الشبكية التي تزيد نسبة اكتمال
سجالتها عن  70في املائة فقط كما يزيد توفر بياناتها عن  20في املائة في الـ  10في املائة
األولى والـ  10في املائة األخيرة من الفترة الزمنية .وتشير عالمات اإلضافة ( )+السوداء إلى
أطر شبكية ذات اجتاهات تغير مهمة (إذ يقع اجتاه تغير صفري خارج نطاق فترة الثقة البالغة
 90في املائة) .والفروق في التغطية تعكس أساس ًا درجة من استيفاء البيانات للتعبير عن
املناطق اخلالية من البيانات التي يضطلع بها مقدمو مجموعات البيانات وتتراوح بني عدم
وجود أي منها خارج متوسط األطر الشبكية (مجموعة البيانات  4لدرجة احلرارة السطحية
(مركز هادلي/وحدة البحوث املناخية ( ))HadCRUT4إلى املناطق املدارية (معهد غودارد
للدراسات الفضائية لتحليل درجارت احلرارة السطحية ( .))GISTEMPوثمة تفاصيل
أخرى بشأن الشكل  SPM.1واردة في املواد التكميلية للمخلص الفني{ .الشكل }2.2.1
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MLOST 1901-2012

عمق  3000م ،يالحظ أن أكبر احترار قد حدث في احمليط اجلنوبي،3.2.4{ .
3.5.1؛ الشكالن 3.2b ،3.3؛ }FAQ.3.1
التغيرات في ميزانية الطاقة واحملتوى احلراري
TS.2.3
تشهد األرض اختال ًال في التوازن اإلشعاعي ،مع زيادة الطاقة الداخلة إليها
من الشمس عن الطاقة اخلارجة من قمة الغالف اجلوي ،منذ نحو  1970على
األقل .ومن املؤكد تقريب ًا أن األرض اكتسبت طاقة كبيرة خالل الفترة من
 1971إلى  .2010وتبلغ الزيادة التقديرية في رصيد الطاقة فيما بني 1971
و[ 274 2010من  196إلى  1021 ×]351جول (ثقة عالية) ،مبعدل تسخني
 1012 ×213واط مقوم ًا من أفضل توافق خطي للقيم السنوية على مدى تلك
الفترة الزمنية (انظر أيض ًا { .)TFE.4اإلطاران }13.1 ،3.1
ويسود احترار احمليط معدل االحترار الكلي هذا ،حيث ميثل احترار العمق
الكامل للمحيط نحو  93في املائة (ثقة عالية) ،وميثل احترار النطاق العلوي
من احمليط (من  0إلى  700م) نحو  64في املائة .وميثل كل من اجلليد املنصهر
(مبا في ذلك اجلليد البحري في القطب الشمالي ،والصفائح اجلليدية
واألنهار اجلليدية) واحترار القارات نحو  3في املائة من القيمة الكلية.
وميثل احترار الغالف اجلوي الكمية املتبقية البالغة  1في املائة .ويبلغ املعدل
التقديري لكسب احمليط للطاقة خالل الفترة من  1971إلى 1012 ×199 2010
واط/م 2محسوب ًا من التوافق اخلطي للبيانات على مدى تلك الفترة الزمنية،
الذي يكافئ  0.42واط/م 2من االحترار املطبق بصورة مستمرة على السطح
الكامل لألرض ،و  0.55واط/م 2للجزء الناجت عن احترار احمليط املطبق على
املساحة الكلية لسطح احمليط .وتبلغ الزيادة التقديرية في طاقة األرض خالل
الفترة من  1993إلى [ 163 2010من  127إلى  1021 × ]201جول مع اجتاه تغير
تقديري قيمته  1015 × 275واط .ويبلغ اجلزء اخلاص باحمليط من اجتاه التغير
للفترة  2010-1993ما قيمته  1012 × 257واط ،تكافئ متوسط دفق حراري
في احمليط يبلغ  0.71واط/م3.2.4 ،3.2.3{ .2؛ اإلطار }3.1
وتتساوى تقريب ًا أرجحية وعدم أرجحية حدوث زيادة في احملتوى احلراري
للمحيط من  700-0متر خالل الفترة من  2003إلى  2010ببطء أكبر من
بطء الزيادة التي حدثت خالل الفترة من  1993إلى ( 2002الشكل .)TS.1
ويرجح أن امتصاص احمليط للحرارة في الطبقة من  2000-700م ،حيث تقل
التقلبية من سنة إلى أخرى ،قد استمرت دون توقف من سنة  1993إلى سنة
3.2.4 ،3.2.3{ .2009؛ اإلطار }9.2
التغيرات في احلركة الدورانية وطرائق التقلبية
TS.2.4
تؤدي التقلبية الكبيرة على النطاق الزمني فيما بني السنوات إلى ما بني العقود
إلى إعاقة التوصل إلى استنتاجات قوية بشأن التغيرات الطويلة األجل في
احلركة الدورانية للغالف اجلوي في الكثير من احلاالت .وثمة ثقة عالية في
أن معامل الزيادة في الرياح الغربية عند خطوط العرض الشمالية والوسطى
ومعامل التذبذب في شمال احمليط األطلسي خالل الفترة من اخلمسينيات إلى
التسعينيات من القرن املاضي ،وأن توهن دروان واكر في احمليط الهادي من
أواخر القرن التاسع عشر إلى التسعينيات من القرن املاضي ،قد مت معادلتهما
إلى حد كبير عن طريق التغيرات األخيرة .وثمة ثقة عالية في أن التغيرات
العقدية واملتعددة العقود في معامل التذبذب في شمال احمليط األطلسي في
الشتاء املالحظ منذ القرن العشرين ليست غير مسبوقة في سياق الـ  500سنة
املاضية5.4.2 ،2.7.8 ،2.7.5 ،2.7.2{ .؛ اإلطار 2.5؛ اجلدول }2.14
ومن املرجح أن سمات احلركة الدورانية قد حتركت باجتاه القطبني منذ
سبعينيات القرن املاضي ،متضمنة توسع ًا في احلزام املداري ،وحتول ملسارات
العواصف والتيارات النفثية ،وتقلص في دوامة القطب الشمالي .واقترنت
بتزايد في قوة األدلة بالنسبة لنصف الكرة األرضية الشمالي .ومن املرجح أن
النمط احللقي اجلنوبي ( )SAMأصبح أكثر إيجابية منذ خمسينيات القرن
املاضي .والزيادة في شدة النمط احللقي اجلنوبي الصيفي املشاهد منذ عام
 1950كانت شاذة ،مع ثقة متوسطة في سياق الـ  400سنة املاضية،2.7.5{ .
5.4.2 ،2.7.8 ،2.7.6؛ اإلطار 2.5؛ اجلدول }2.14
والنتائج اجلديدة التي مت احلصول عليها من سجالت املرجان توثق بثقة عالية
أن التذبذب اجلنوبي لنظام ظاهرة النينيو ( )ENSOظل متقلب ًا بدرجة كبيرة
طوال الـ  7000سنة املاضية ،ولم يظهر أي أدلة ميكن استنباطها على وجود
منط مداري لظاهرة التذبذب اجلنوبي للنينيو }ENSO. {5.4.1
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وعززت الرصدات احلديثة األدلة على حدوث تقلبية في نظم احلركة
الدورانية الرئيسية للمحيط على نطاقات زمنية تتراوح بني سنوات وعقود.
ومن املرجح بدرجة عالية أن احلركة احللزونية دون املدارية في شمال وجنوب
احمليط الهادي قد توسعت وازدادت قوة منذ عام  .1993واستناداً إلى قياسات
الدوران االنقالبي اجلنوبي في كامل احمليط األطلسي ومكوناته الفردية
األساسية عند درجات العرض املختلفة ولفترات زمنية مختلفة ،ليس هناك
دليل على وجود اجتاه تغير طويل األجل .وليس هناك دليل أيض ًا على وجود
اجتاهات في عمليات نقل من خالل التدفق اإلندونيسي ،أو التيار احمليطي
في القطب اجلنوبي ( )ACCأو في عمليات االنتقال بني احمليط األطلسي
وبحار الشمال .ومع ذلك ،يالحظ وجود حتول نحو اجلنوب للتيار احمليطي
في القطب اجلنوبي في البيانات التي تغطي الفترة من  1950إلى  2010بثقة
متوسطة بنحو درجة واحدة من خطوط العرض في البيانات املرصودة}3.6{ .
التغيرات في دورة املاء والغالف اجلليدي
TS.2.5
 TS.2.5.1الغالف اجلوي
كانت الثقة في متوسط التغير في كمية األمطار احملسوب من كامل مناطق
اليابسة منخفضة قبل سنة  ،1951ومتوسطة بعد ذلك بسبب عدم وجود
بيانات كافية ،وبخاصة في اجلزء املبكر من السجل (لالطالع على نظرة
شاملة للتغيرات املشاهدة واملسقطة في دورة املاء العاملية ،انظر عناصر التركيز
املواضيعية ( .))TFE.1وعالوة على ذلك ،وعندما تدرج جميع مناطق
اليابسة تقريب ًا في استخدام طريقة التمثيل ،تظهر املجموعات الزمنية الناجتة
ال في كمية األمطار املتساقطة على اليابسة منذ  .1901ومساحات
تغيراً ضئي ً
اليابسة املوجودة عند خطوط العرض املتوسطة في نصف الكرة الشمالي تظهر
بالفعل زيادة شاملة محتملة في كمية األمطار (ثقة متوسطة قبل  ،1951وثقة
عالية بعد ذلك) .وبالنسبة خلطوط العرض األخرى هناك ثقة متوسطة في
االجتاهات املوجبة أو السالبة الطويلة األجل التي حسب متوسطها على أساس
املساحة ( ،TFE.1الشكل }2.5.1{ .)1
ومن املرجح إلى حد كبير أن الرطوبة النوعية للهواء قرب السطح وفي
التروبوسفير على الصعيد العاملي قد زادت منذ سبعينيات القرن املاضي .ومع
ذلك ،تراجع اجتاه تزايد الرطوبة قرب السطح فوق اليابسة (ثقة متوسطة)
خالل السنوات األخيرة (الشكل  .)TS.1ونتيجة لذلك ،يالحظ حدوث
نقص منتشر إلى حد ما في متوسط الرطوبة النسبية قرب السطح فوق اليابسة
خالل السنوات األخيرة}2.5.6 ،2.5.5 ،2.4.4{ .
ورغم أن اجتاهات الغطاء السحابي تظهر توافق ًا بني مجموعات البيانات املستقلة
في مناطق معينة ،يظل هناك غموض كبير ،ومن ثم تظل الثقة منخفضة في
رصدات تقلبية السحب واجتاهات تغيرها على النطاق العاملي}2.5.7{ .
 TS.2.5.2التدفقات احمليطية والسطحية
من املرجح بدرجة كبيرة أن اجتاهات التغير اإلقليمية قد عززت متوسط أوجه
التباين اجلغرافي في ملوحة سطح البحر منذ خمسينيات القرن املاضي :فاملياه
السطحية املاحلة في مناطق خطوط العرض الوسطى التي يسودها التبخر
أصبحت أكثر ملوحة ،بينما أصبحت املياه السطحية ذات العذوبة النسبية
األعلى في املناطق املدارية والقطبية التي يسودها سقوط األمطار أكثر عذوبة.
وازداد متوسط التباين بني املناطق املرتفعة امللوحة واملناطق املنخفضة امللوحة
مبقدار [ 0.13من  0.08إلى  ]0.17خالل الفترة من  1950إلى  .2008ومن
املرجح بدرجة كبيرة أنه حدثت زيادة في التباين فيما بني األحواض في
محتوى املياه العذبة :ازدادت مياه احمليط األطلسي ملوحة وازدادت مياه
احمليطني الهادئ واجلنوبي عذوبة .ورغم التوصل إلى استنتاجات متشابهة
في تقرير التقييم الرابع ،فإن الدراسات احلديثة املستندة إلى نهج تضم
مجموعات أوسع نطاق ًا من البيانات وحتليالت جديدة توفر ثقة عالية في هذه
التقييمات3.9 ،3.3.3 ،3.3.2{ .؛ }FAQ.3.2
وثمة تشابه بني جميع األمناط املكانية الجتاهات تغير امللوحة ،ومتوسط امللوحة،
ومتوسط توزيع التبخر مطروح ًا منها كميات األمطار املتساقطة (،TFE.1
الشكل  .)1وتوفر أوجه التشابه هذه أدلة غير مباشرة على تعزيز منط التبخر
مطروح ًا منه كمية األمطار املتساقطة على احمليطات منذ خمسينيات القرن
املاضي (ثقة متوسطة) .وحتول أوجه عدم التيقن في التدفقات السطحية
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املتاحة حالي ًا دون إمكانية االعتماد على استخدام نواجت التدفق في التعرف على
اجتاهات التغير في التوزيع اإلقليمي أو العاملي للتبخر أو سقوط األمطار فوق
احمليطات على النطاق الزمني للتغيرات املشاهدة في امللوحة منذ خمسينيات
القرن املاضي3.9 ،3.4.3 ،3.4.2 ،3.3.4-3.3.2{ .؛ }FAQ.3.2
 TS.2.5.3اجلليد البحري
مع استمرار اجتاهات التغير املشار إليها في تقرير التقييم الرابع ،هناك ثقة
عالية بدرجة كبيرة في أنه حدث تراجع في رقعة اجلليد البحري (السنوية،
واملتعددة السنوات ،والدائمة) في منطقة القطب الشمالي خالل الفترة
من  1979إلى ( 2012الشكل  .)TS.1ومن املرجح بدرجة كبيرة أن معدل
التناقص السنوي تراوح بني  3.5و  4.1في املائة لكل عقد من الزمن (يتراوح
النطاق بني  0.45و  0.51مليون كم 2لكل عقد من الزمن) .وبلغ متوسط
التناقص في اتساع الرقعة السنوية للجليد البحري في املنطقة القطبية
الشمالية على مدى عقد من الزمان اسرع معدل له في الصيف واخلريف
(ثقة عالية) ،ولكن اتساع الرقعة تناقص في كل فصل من الفصول ،وفي
كل عقد من العقود املتتالية منذ عام ( 1979ثقة عالية) .وتناقص اتساع
رقعة اجلليد الدائم واجلليد الذي يستمر لسنوات عديدة في منطقة القطب
الشمالي فيما بني عامي  1979و ( 2012ثقة عالية بدرجة كبيرة) .ومن
املرجح بدرجة كبيرة أن املعدالت تراوح [ 11.5من  9.4إلى  ]13.6في املائة
لكل عقد من الزمن (من  0.73إلى  1.07مليون كم 2لكل عقد من الزمن)
التساع اجلليد البحري عند أدنى رقعة له في الصيف (اجلليد الدائم) ومن
املرجح بدرجة كبيرة أيض ًا أنها تراوح [ 13.5من  11إلى  ]16في املائة لكل
عقد من الزمن للجليد الذي يستمر لسنوات عديدة .وهناك ثقة متوسطة من
عمليات التمثيل بأن انحسار رقعة اجلليد البحري في صيف املنطقة القطبية
الشمالية حالي ًا (من  1980إلى  )2012كان انحساراً غير مسبوق وأن درجات
حرارة سطح البحر كانت مرتفعة بصورة شاذة غير عادية خالل الـ  1450سنة
األخيرة على األقل}5.5.2 ،4.2.2{ .
ومن املرجح أن الفترة السنوية لالنصهار السطحي للجليد الدائم قد ازدادت
طو ًال مبقدار [ 5.7من  4.8إلى  ]6.6أيام لكل عقد من الزمن على مدى
الفترة من  1979إلى  . 2012وعلى مدى هذه الفترة ،زاد طول فترة الظروف
اخلالية من اجلليد في املنطقة الواقعة بني بحر شرق سيبريا وبحر بوفورت
الغربي بنحو  3أشهر}4.2.2{ .
وهناك ثقة عالية في أن متوسط سمك اجلليد البحري الشتوي داخل حوض
املنطقة القطبية الشمالية تناقص فيما بني عامي  1980و  .2008ومن املرجح
أن متوسط النقص تراوح بني  1.3م و  2.3م .وتستند الثقة العالية في
هذا التقييم إلى رصدات مأخوذة من مصادر عديدة :الغواصات ،واملسابير
الكهرمغنطيسية ،وقياس االرتفاعات من السواتل؛ وأنه متسق مع النقص في
رقعة اجلليد املتعدد السنوات واجلليد الدائم .وتظهر القياسات املأخوذة من
السواتل خالل الفترة من  2010إلى  2012تناقص ًا في حجم اجلليد البحري
مقارنة بالقياسات املأخوذة خالل الفترة من  2003إلى ( 2008ثقة متوسطة).
وهناك ثقة عالية في أنه حدثت زيادة في سرعة انتقال اجلليد البحري ،في
املناطق القطبية الشمالية التي تناقص فيها سمك اجلليد}4.2.2{ .
ومن املرجح بدرجة كبيرة أنه حدثت زيادة في رقعة اجلليد البحري السنوية
في املنطقة القطبية الشمالية مبعدل تراوح بني  1.2و  1.8في املائة لكل عقد
من الزمن (من  0.13إلى  0.20مليون كم 2لكل عقد من الزمن) خالل
الفترة من  1979إلى ( 2012ثقة عالية بدرجة كبيرة) .وحدثت زيادة أكبر
في رقعة اجلليد البحري ،نتيجة لنقصان النسبة املئوية للمياه املفتوحة داخل
التكتالت اجلليدية .وثمة ثقة عالية في وجود فروق إقليمية قوية في هذا
املعدل السنوي ،مع تزايد الرقعة/املساحة في بعض املناطق ونقصانها في
مناطق أخرى .وهناك أيض ًا تباين في املناطق احمليطية بالقطب اجلنوبي حيث
ازداد طول املوسم اخلالي من اجلليد في بعض املناطق ،وشهد نقصان ًا في مناطق
أخرى على مدى الفترة منذ بدء استخدام السواتل (ثقة عالية)}4.2.3{ .
 TS.2.5.4األنهار والصفائح اجلليدية
هناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن األنهار اجلليدية على الصعيد العاملي
تتقلص بصورة مطردة كما يتبني من السالسل الزمنية للتغيرات املقيسة
لطول األنهار اجلليدية ،ومساحتها ،وحجمها ،وكتلتها (الشكالن TS.1
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الشكل ( | TS.3اللوحة العليا) توزيع فقدان اجلليد املعني من جتربة استعادة اجلاذبية واملناخ ( )GRACEواملتغير الزمني للجاذبية لكل من (أ) القارة القطبية اجلنوبية و
(ب) غرينالند ،مبين ًا بالسنتيمترات من املياه لكل سنة (سم ماء/سنة) للفترة من  2003إلى ( .2012اللوحة السفلى) تقييم الكمية اإلجمالية للجليد املفقود من األنهار
اجلليدية والصفائح اجلليدية معبراً عنها بالكتلة (غيغاطن) والقيمة املكافئة في مستوى سطح البحر (مم) .واليشمل إسهام األنهار اجلليدية الكتلة املفقودة من الصفائح
اجلليدية عند حواف تلك الصفائح4.3.4{ .؛ األشكال }4.25 ،4.17 ،4.16 ،4.14-4.12
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 100غيغا طن كل سنة من اجلليد املفقود تكافئ تغيراً قدره نحو  0.28مم في السنة في مستوى سطح البحر.
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و  .)TS.3واالستثناءات القليلة إقليمي ًا وزمني ًا محدودة .وقد ازداد عدد
القياسات التي جترى للتغير في األنهار اجلليدية بدرجة كبيرة منذ صدور تقرير
التقييم الرابع .فمعظم مجموعات البيانات اجلديدة ،والرصيد الكامل لألنهار
اجلليدية استمدت من االستشعار عن بعد بواسطة السواتل}4.3.3 ،4.3.1{ .
وهناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن العقد األخير شهد أكبر إسهامات
في فقدان اجلليد من جميع األنهار اجلليدية على املستوى العاملي في
أالسكا ،واملنطقة القطبية الشمالية في كندا ،ومن حواف الصفيحة اجلليدية
لغرينالند ،وجنوب منطقة اإلنديز ،واجلبال اآلسيوية .وتشكل هذه املناطق
مع ًا أكثر من  80في املائة من إجمالي ما يفقد من جليد .ومن املرجح بدرجة
كبيرة أن الكتلة اإلجمالية التي تفقد من جميع األنهار اجلليدية في العالم،
باستثناء ما هو موجود منها عند حواف الصفائح اجلليدية بلغت [ 226من 91
إلى  ]361غيغاطن كل سنة (تكافئ [ 0.62من  0.25إلى  ]0.99مم كل سنة
من ارتفاع مستوى سطح البحر) خالل الفترة من سنة  1971إلى سنة ،2009
و [ 275من  140إلى  ]410غيغاطن كل سنة (تكافئ [ 0.76من  0.39إلى
 ]1.13مم كل سنة من ارتفاع مستوى سطح البحر) خالل الفترة من 1993
إلى  2009و [ 301من  166إلى  ]436غيغاطن كل سنة (تكافئ [ 0.83من
 0.46إلى  ]1.20مم كل سنة من ارتفاع مستوى سطح البحر) خالل الفترة
8
من  2005إلى 4.3.3{ . 2009؛ اجلدوالن }4.5 ،4.4

وثمة ثقة عالية في أن اتساع رقعة األنهار اجلليدية في الوقت الراهن غير متوازنة
مع الظروف املناخية احلالية ،مما يشير إلى استمرار األنهار اجلليدية في التقلص
في املستقبل حتى لو لم حتدث أي زيادة أخرى في درجة احلرارة}4.3.3{ .
وثمة ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن الصفيحة اجلليدية لغرينالند قد فقدت
جليداً خالل العقدين األخيرين .واالقتران بني كل من السواتل ووسائل
االستشعار عن بعد املوجودة على متنها وبني البيانات امليدانية يبني بثقة كبيرة
أن فقدان اجلليد حدث في قطاعات عديدة وأن املعدالت العالية لفقدان الكتلة
قد انتشر في مناطق أوسع من تلك التي تضمنها تقرير التقييم الرابع (الشكل
 .)TS.3وثمة ثقة عالية في أن فقدان الكتلة في الصفيحة اجلليدية لغرينالند
قد تسارع منذ عام  :1992من املرجح بدرجة كبيرة أن املعدل املتوسط قد ارتفع
من [ 34من  6-إلى  ]74غيغاطن كل سنة على مدى الفترة من  1992إلى 2001
(تكافئ [ 0.09من  0.02-إلى  ]0.20مم كل سنة في مستوى سطح البحر)
إلى [ 215من  157إلى  ]274غيغاطن كل سنة على مدى الفترة من  2002إلى
( 2011تكافئ [ 0.59من  0.43إلى  ]0.76مم كل سنة) .وثمة ثقة عالية في
أن فقدان اجلليد من غرينالند ناشئ عن تزايد االنصهار السطحي والسيح
وزيادة تصريف مصبات األنهار اجلليدية ،وأن هذه الزيادات حدثت بكميات
متماثلة .وثمة ثقة عالية في أن فقدان املساحة املعرضة لالنصهار الصيفي قد
زادت على مدى العقدين األخيرين}4.4.3 ،4.4.2{ .
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تصف الدورة املائية احلركة الدائبة للماء خالل النظام املناخي في أشكاله السائلة والصلبة والبخارية ،وتخزينه في املستودعات احمليطية،
والغالف اجلليدي ،وسطح اليابسة ،والغالف اجلوي .ويوجد املاء في الغالف اجلوي أساس ًا كغاز ،وبخار ماء ،ولكنه يوجد أيض ًا في
شكل جليد وماء سائل في السحب .واحمليطات أساس ًا ماء سائل ،ولكنها تكون مغطاه جزئي ًا باجلليد في املناطق القطبية .ويظهر املاء
السائل على اليابسة في شكل ماء سطحي (بحيرات ،وأنهار) ،ورطوبة في التربة ،ومياه جوفية .ويوجد املاء الصلب على اليابسة في
شكل صفائح جليدية ،وأنهار جليدية ،وثلج وجليد سطحي وفي شكل تربة صقيعية .وحركة املاء في النظام املناخي ضرورية للحياة
ال من احمليطات
على األرض ،ألن جزءاً كبيراً من املاء الذي يسقط على اليابسة كأمطار ويوفر رطوبة التربة وتدفق األنهار يتبخر أص ً
وينتقل إلى اليابسة بواسطة الغالف اجلوي .كما أن املاء الذي يسقط كثلج في الشتاء ميكن أن يوفر رطوبة التربة في فصل الربيع وتدفق
األنهار في فصل الصيف وهو أساسي لكل من النظامني الطبيعي والبشري .وانتقال املاء العذب بني الغالف اجلوي واحمليط ،وميكن أيض ًا
أن يؤثر على ملوحة احمليط ،وهي قوة محركة قوية للكثافة وللدوران في احمليط .واحلرارة الكامنة لبخار املاء املوجود في الغالف اجلوي
بالغة األهمية كقوة دافعة لدوران الغالف اجلوي على نطاقات تتراوح من فرادى العواصف الرعدية إلى الدوران العاملي للغالف اجلوي.
{12.4.5؛  ،FAQ.3.2و }FAQ.12.2
الرصدات املتعلقة بالتغير في الدورة املائية
نتيجة ألن ضغط بخار التشبع للهواء يزيد بزيادة درجة احلرارة ،فإن من املتوقع أن تزداد كمية بخار املاء في الهواء مع زيادة احترار
املناخ .وتبني الرصدات التي يتم احلصول عليها من احملطات السطحية ،واملسابير الراديوية ،والنظم العاملية لتحديد املواقع ،والسواتل ،أن
الزيادات في بخار املاء في التروبوسفير على نطاقات مكانية كبيرة ( ،TFE.1الشكل  .)1ومن املرجح بدرجة كبيرة أن الرطوبة النوعية
في التروبوسفير قد زادت منذ سبعينيات القرن املاضي .وتتسق شدة التغير العاملي املرصود لبخار املاء في التروبوسفير البالغة نحو 3.5
في املائة خالل األربعني سنة األخيرة مع التغير املرصود في درجة احلرارة البالغ  0.5درجة مئوية خالل الفترة نفسها ،وأن الرطوبة النسبية
ظلت ثابتة تقريباً .وميكن أن يعزى التغير في بخار املاء للتأثير البشري مع ثقة متوسطة}10.3.2 ،2.5.4{ .
وثمة صعوبات أكبر في قياس التغيرات في كميات األمطار من السجالت الراهنة ،وذلك لتزايد صعوبة معاينة سقوط األمطار وألن من
املتوقع أن يقل التأثير اجلزئي لسقوط األمطار عن تأثير تركيز بخار املاء في الهواء مع زيادة احترار املناخ .ويبدو أن بعض اجتاهات التغير
اإلقليمية في تساقط األمطار تتسم بالقوة ( ،TFE.1الشكل  ،)2ولكن عندما يتم ملء كامل مساحة اليابسة في إحدى طرائق متثيل
املجموعات الزمنية الناجتة للمتوسط العاملي لتساقط األمطار على اليابسة فإنها ال تظهر سوى اجتاهات تغير طفيفة منذ  .1900وهناك ثقة
متوسطة في الوقت الراهن في أنه كان هناك تأثير بشري ملموس على التغيرات ذات النطاق العاملي في أمناط سقوط األمطار ،مبا في ذلك
حدوث زيادات عند خطوط العرض املتوسطة إلى املرتفعة في نصف الكرة الشمالي .وترد مناقشة شاملة للتغيرات في كميات األمطار
املتطرفة ،وغيرها من الظواهر املناخية املتطرفة األخرى املتصلة بالدورة املائية في }TFE.9. {2.5.1، 10.3.2
ورغم صعوبة قياس اجتاهات التغير املباشرة في كميات األمطار والتبخر باستخدام السجالت املتاحة ،فإن رصدات امللوحة السطحية
للمحيطات ،التي تعتمد اعتماداً شديداً على الفرق بني التبخر وسقوط األمطار تظهر اجتاهات تغير مهمة ( ،TFE.1الشكل  .)1وثمة
تشابه كبير بني األمناط املكانية الجتاهات التغير في امللوحة منذ عام  1950ومتوسط امللوحة ومتوسط توزيع كميات التبخر مطروح ًا منها
كميات األمطار :ازدادت ملوحة املناطق ذات امللوحة العالية التي يسود فيها التبخر ،بينما قلت ملوحة املناطق ذات امللوحة املنخفضة
ال غير مباشر على أن منط التبخر مطروح ًا منه كمية األمطار
التي يسود فيها تساقط األمطار ( ،TFE.1الشكل  .)1ويقدم هذا دلي ً
الساقطة على احمليطات قد تعزز منذ خمسينيات القرن املاضي (ثقة متوسطة) .وثمة اتفاق بني التغيرات املستنبطة باستخدام األشعة
حتت احلمراء حلساب كمية التبخر مطروح ًا منها كمية األمطار بني الزيادة في نسبة بخار املاء املرصودة في الهواء األكثر دفئاً .ومن املرجح
بدرجة كبيرة أن التغيرات املرصودة في امللوحة السطحية وحتت السطحية ترجع في جزء منها ألوجه القسر املناخي البشري املنشأ،2.5{ .
10.4.2 ،3.9 ،3.4 ،3.3.4-3.3.2؛ }FAQ.3.2
ومن املرجح أن تناقص عدد مرات سقوط الثلوج في معظم املناطق التي شملها التحليل يحدث في املناطق التي رصد فيها تزايد في
درجات احلرارة الشتوية .وتظهر كل من الرصدات املأخوذة من السواتل والرصدات املوقعية انخفاضات ملموسة في اتساع رقعة الغطاء
الثلجي في نصف الكرة الشمالي على مدى الـ  90سنة املاضية ،مع حدوث معظم االنخفاض خالل عقد الثمانينيات من القرن املاضي.
ووصل تناقص الغطاء الثلجي أقصى قيمة له في شهر حزيران/يونيو الذي يرجح فيه بدرجة كبيرة أن متوسط تناقص الرقعة وصل فيه إلى
 53في املائة (من  40إلى  66في املائة) على مدى الفترة من  1967إلى  .2012وتتوفر عن الفترة من  1922إلى  2012بيانات عن شهري
آذار/مارس ونيسان/أبريل فقط تبني أن من املرجح بدرجة كبيرة حدوث انخفاض خاللهما بنسبة  7في املائة (من  4.5إلى  9.5في
املائة) .ونتيجة النصهار الثلج في وقت أبكر من الربيع السابق ،تقلص فصل وجود الثلج في نصف الكرة الشمالي مبقدار  5.3أيام في
كل عقد منذ شتاء  .1972/1973ومن املرجح أنه كان هناك مكون بشري في هذه التقلصات املرصودة في رقعة الثلج منذ السبعينيات
من القرن املاضي}10.5.3 ،10.5.1 ،4.5.2{ .
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 ،TFE.1الشكل  |1ترتبط التغيرات في ملوحة سطح البحر باألمناط اجلوية للتبخر مطروح ًا منها كمية األمطار املتساقطة ( )E-Pواجتاهات التغير في إجمالي
املياه القابلة للتساقط( :أ) اجتاه التغير اخلطي (من  1988إلى  )2010معبراً عنها بإجمالي املاء القابل للتساقط (الكمية الكاملة لبخار املاء بدءاً من سطح األرض
وشاملة كامل الغالف اجلوي) (كجم/م /2عقد من الزمان) مقيس ًا بالرصد من السواتل( .ب) صافي املتوسط املناخي للتبخر مطروح ًا منه كمية األمطار
(سم/سنة) خالل الفترة من  1979إلى  2005محسوبني من بيانات إعادة حتليل الرصدات اجلوية( .ج) اجتاهات التغير في امللوحة السطحية خالل الفترة 1950
إلى ( 2000مقياس امللوحة العملي  )PSS78( 78لكل  50سنة)( .د) املتوسط املناخي للملموحة السطحية (( )PSS78اللون األزرق < 35؛ اللون األصفر -
اللون األحمر > ( .)35هـ) الفرق بني املتوسط العاملي للملوحة في املناطق التي تزيد فيها امللوحة السطحية عن املتوسط العاملي مللوحة سطح البحر (“ملوحة
عالية”) ومتوسط امللوحة في املناطق التي تقل فيها تلك القيم عن املتوسط العاملي (“ملوحة منخفضة”) .لالطالع على تفاصيل مصادر البيانات ،انظر الشكل
 3.21و  ،FAQ 3.2الشكل }3.9{ .1
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 ،TFE.1الشكل  | 2خرائط التغير في كميات األمطار املرصودة الساقطة على اليابسة خالل الفترة من  1901إلى ( 2010اللوحات املوجودة إلى جهة اليسار) ،ومن
 1951إلى ( 2010اللوحات املوجودة إلى جهة اليمني املأخوذة من وحدة البحوث املناخية ( ،)CRUوالشبكة العاملية التاريخية لعلم املناخ ( )GHCNومجموعة
بيانات املركز املناخي العاملي لتساقط األمطار ( .)GPCCوقد حسبت اجتاهات التغير في التراكم السنوي للمربعات الشبكية التي تزيد فيها نسبة السجالت
الكاملة عن  70في املائة وتزيد فيها إمكانية توفير البيانات عن  20في املائة من ال ُعشرين األول واألخير من الفترة فقط .وتشير املساحات البيضاء إلى بيانات غير
كاملة أو غير متاحة .وتشير اإلشارة ( )+السوداء إلى املربعات الشبكية ذات التغيرات املهمة (مبعنى أن ،اجتاه التغير الصفري يقع خارج نطاق فترة الثقة البالغة
 90في املائة) .وترد تفاصيل إضافية بشأن الشكل ذي الصلة  SPM.2في قسم املواد التكميلية من امللخص الفني}2.5.1 ،2.29{ .

وال تدعم أحدث التحليالت وأكثرها شمو ًال لسيح األنهار االستنتاج الوارد في تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ بأن السيح قد ازداد على الصعيد العاملي خالل القرن العشرين .وتشير النتائج اجلديدة إلى أن استنتاجات تقرير التقييم الرابع بشأن
اجتاهات تزايد حاالت اجلفاف على الصعيد العاملي منذ سبعينيات القرن املاضي لم تعد حتظى بالدعم}2.62 ،2.5.2{ .
اإلسقاطات املتعلقة بالتغيرات في املستقبل
من املتوقع أن حتدث تغيرات في الدورة املائية في مناخ االحترار ( ،TFE.1الشكل  ،3انظر أيض ًا  ،TS 5.6 ،TS 4.6املرفق األول) .ومن
املتوقع أيض ًا حدوث زيادة تدريجية في كميات األمطار على النطاق العاملي خالل القرن احلادي والعشرين .ويتوقع أن تكون الزيادة في
كمية األمطار أقل كثيراً (نحو  2في املائة لكل درجة كلفن) من الزيادة في بخار املاء في التروبوسفير السفلي (نحو  7في املائة لكل
درجة كلفن) ،نتيجة للقيود النشطة على الصعيد العاملي .ولن يكون التغير في متوسط كميات األمطار منتظم ًا في عالم أكثر احتراراً،
إذا ستشهد بعض املناطق سقوط كميات أكبر من األمطار ،بينما ستشهد مناطق أخرى نقصان ًا في تلك الكميات أو عدم حدوث تغير
على اإلطالق .ومن املرجح أن تشهد الكتل األرضية املوجودة عند خطوط العرض العالية سقوط كميات أكبر من األمطار نتيجة لزيادة
قدرة التروبوسفير األكثر احتراراً على حمل كميات إضافية من املاء .ومن املرجح أن تشهد الكثير من املناطق املوجودة عند خطوط
ا
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العرض املتوسطة واملناطق دون املدارية اجلافة وشبه اجلافة سقوط كميات أقل من األمطار .ومن املتوقع أن حتدث أكبر التغيرات في كمية
األمطار فوق شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية خالل فصل الشتاء ،12.4.5{ .املرفق األول}
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والتزال التوقعات على النطاق اإلقليمي إلى العاملي لرطوبة التربة واجلفاف غير مؤكدة نسبي ًا مقارنة باجلوانب األخرى للدورة املائية .ومع
ذلك ،فإن اجلفاف في مناطق البحر األبيض املتوسط ،وجنوب غرب الواليات املتحدة األمريكية ،واجلنوب األفريقي متسق مع التغيرات
املتوقعة في دوران هادلي ،ومن ثم ،فإن من املرجح أن يصل اجلفاف في هذه املناطق مع زيادة درجات احلرارة العاملية إلى العديد من
درجات االحترار في حالة مسار التركيز النموذجي ( .)RCP8.5ومن املرجح أن يحدث تناقص في حاالت السيح في اجلنوب األوروبي
والشرق األوسط .ومن املرجح حدوث زيادة في السيح عند خطوط العرض الشمالية املرتفعة ،وأن يكون متسق ًا مع الزيادات املتوقعة في
كميات األمطار في تلك املناطق}12.4.5{ .
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﳌﺎﺋﻴﺔ )ﳌﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ (RCP.8.5:2081-2100
اﻟﺘﺒﺨﺮ

ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر

اﻟﺘﺒﺨﺮ  -ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر

اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ

رﻃﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ

ﺟﺮﻳﺎن اﳌﺎء

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

 ،TFE.1الشكل  | 3متوسط التغيرات السنوية في كمية األمطار ( ،)Pوالتبخر ( ,)Eوالرطوبة النسبية ،والتبخر  -سقوط األمطار ( ،)E-Pوسيح املاء ورطوبة
التربة للفترة من  2081إلى  2100بالنسبة للفترة من  1986إلى  2005في إطار مسار التركيز النموذجي ( RCP8.5انظر اإلطار  .)TS.6ويرد في الركن األمين
العلوي من كل لوحة عدد النماذج املستخدمة في املرحلة  5من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ( )CMIP5حلساب املتوسط املتعدد النماذج.
ويشير التخطيط إلى مناطق يقل فيها متوسط التغير املتعدد النماذج عن وحدة انحراف معياري واحدة من التقلبية الداخلية .ويشير التنقيط إلى مناطق يزيد
فيها متوسط التغير املتعدد النماذج إلى أكبر من وحدتني من وحدات االنحراف املعياري للتقلبية الداخلية ويحدث فيها اتفاق لـ  90في املائة من النماذج بشأن
إشارة التغير (انظر اإلطار { .)12.1األشكال }12.27-12.25
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وثمة ثقة عالية في أن الصفيحة اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية فقدت جليداً
خالل العقدين األخيرين (الشكل  .)TS.3وهناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في
أن هذا الفقدان يحدث أساس ًا في شمالي شبه اجلزيرة القطبية اجلنوبية وقطاع
بحر أمندسن في غرب القارة القطبية اجلنوبية وثقة عالية في أن ذلك ينشأ من
تسارع مصبات األنهار اجلليدية .ومن املرجح أن املعدل املتوسط لفقدان اجلليد
من القارة القطبية اجلنوبية قد زاد من [ 30من  37-إلى  ]97غيغاطن في السنة
(تكافئ تغيراً في مستوى سطح البحر مقداره [ 0.08من  0.10-إلى  ]0.27مم
في السنة) على مدى الفترة من  1992إلى  ،2001إلى [ 147من  72إلى ]221
غيغاطن في السنة على مدى الفترة من  2002إلى [ 0.40( 2011من  0.20إلى
 ]0.61مم في السنة)}4.4.3 ،4.4.2{ .
وهناك ثقة عالية في أن األرفف اجلليدية الطافية في القارة القطبية اجلنوبية
تشهد تغيرات كبيرة .وثمة ثقة متوسطة في أن سمك األرفف اجلليدية يتناقص
في منطقة بحر أمندسن في غرب القارة القطبية اجلنوبية ،وثقة منخفضة في أن
هذا يرجع إلى التدفق احلراري في أعالي احمليط .وثمة ثقة عالية في أن األرفف
اجلليدية حول شبه جزيرة القارة القطبية اجلنوبية تواصل اجتاه ًا طويل األجل من
التراجع واالنهيار اجلزئي الذي بدأ منذ عقود}4.4.5 ،4.4.2{ .
TS.2.5.5

الغطاء الثلجي ،وجليد املياه العذبة ،واألراضي املتجمدة

التقديرات املستقاه من طرائق مختلفة تشير بثقة عالية إلى أن مستوى سطح
البحر لم يتجاوز  20+م خالل أدفأ فترات حقب البليوسني ،نتيجة النصهار
جليد الصفيحتني اجلليديتني في غرينالند وغرب القارة القطبية اجلنوبية واملناطق
التي تغطيها الصفيحة اجلليدية لشرقي القارة القطبية اجلنوبية}13.2 ،5.6.1{ .
وهناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن القيمة القصوى ملتوسط املستوى العاملي
لسطح البحر ( ،)GMSLخالل آخر مرحلة بني جليدية (من  129إلى  116ألف
سنة قبل اآلن) ،والتي استمرت آلالف عديدة من السنني ،كانت أعلى مبقدار
 5أمتار على األقل مما هي عليه في الوقت الراهن ،وثقة عالية في أنه لم يتجاوز
 10أمتار فوق املستوى احلالي ،مما يعني وجود إسهامات كبيرة من الصفيحتني
اجلليديتني لغرينالند والقارة القطبية اجلنوبية .وقد حدث هذا التغير في مستوى
سطح البحر في سياق تأثير مداري قسري مختلف ودرجة حرارة سطحية عند
خطوط العرض العالية ،حسب متوسطها على مدى آالف عديدة من السنني،
أدفأ بدرجتني مئويتني على األقل من درجة احلرارة اآلن (ثقة عالية) .واستناداً
إلى عمليات محاكاة باستخدام منوذج الصفيحة اجلليدية متسقة مع التغيرات
املستنبطة من عينات جليدية جديدة مأخوذة من غرينالند ،من املرجح بدرجة
كبيرة أن الصفيحة اجلليدية لغرينالند أسهمت مبقدار يكافئ  1.4م و  4.3أمتار
في مستوى سطح البحر ،مما يعني بثقة متوسطة إسهام الصفيحة اجلليدية للقارة
القطبية اجلنوبية في متوسط املستوى العاملي لسطح البحر ،خالل آخر مرحلة بني
جليدية}13.2.1 ،5.6.2 ،5.3.4{ .
وتبني البيانات غير املباشرة والبيانات املأخوذة بواسطة األجهزة اآللية ملستوى
سطح البحر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حدوث حتول في
االرتفاع مبتوسط معدالت ارتفاع منخفضة نسبي ًا على مدى األلفيتني السابقتني
إلى معدالت ارتفاع عالية (ثقة عالية)}13.2 ،5.6.3 ،3.7.4 ،3.7{ .
وارتفع متوسط املستوى العاملي لسطح البحر ( )GMSLمبقدار [ 0.19من 0.17
إلى  ]0.21م ،مقدراً من اجتاه تغير خطي على مدى الفترة من  1901إلى ،2010
استناداً إلى سجالت قياس املد واجلزر وبيانات ساتلية إضافية تسجل منذ عام
 .1993ومن املرجح بدرجة كبيرة أن قيمة متوسط معدل االرتفاع في مستوى
سطح البحر زاد مبقدار [ 1.7من  1.5إلى  ]1.9مم كل سنة خالل الفترة من
 1901إلى  .2010وفيما بني  1993و  ،2010من املرجح بدرجة كبيرة أن املعدل
كان أعلى من [ 3.2من  2.8إلى  ]3.6مم كل سنة؛ وباملثل ،من املرجح أن
املعدالت العالية حدثت فيما بني عامي  1920و  .1950ومن املرجح أن معدل
االرتفاع في متوسط املستوى العاملي لسطح البحر قد زاد منذ أوائل العقد األول
من القرن املاضي بتقديرات تتراوح بني [ 0.000من  0.002-إلى  ]0.002إلى
[ 0.013من  0.007-إلى  ]0.019مم كل سنة}13.2 ،5.6.3 ،3.7{ .

هناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن رقعة الغطاء الثلجي قد تناقصت في نصف
الكرة الشمالي وبخاصة في الربيع (الشكل  .)TS.1وتبني السجالت الساتلية
أن من املرجح بدرجة كبيرة أن رقعة الغطاء الثلجي قد تراجعت على مدى
الفترة من  1967إلى 2012؛ وأن أكبر تغير هو  53-في املائة [من  40-إلى 66-
في املائة] حدث في شهر حزيران/يونيو .وال يوجد شهر حدثت فيه زيادات
إحصائية ملموسة .وعلى مدى الفترة األطول املمتدة من سنة  1922إلى ،2012
تتوفر بيانات عن شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل فقط ،ولكن هذه البيانات
تظهر أن من املرجح بدرجة كبيرة أنه حدث انخفاض بنسبه  7في املائة [من
 4.5إلى  9.5في املائة] ومضاهاه سلبية ( )0.76-مع الفترة من آذار/مارس إلى
نيسان/أبريل في النطاق من  40°شما ًال إلى  60°شما ًال في درجة حرارة اليابسة.
أما في نصف الكرة اجلنوبي ،فإن األدلة املتاحة غير كافية للتوصل إلى استنتاج
بشأن ما إذا كانت قد حدثت تغيرات بالفعل}4.5.3 ،4.5.2{ .
وارتفعت درجات حرارة التربة الدائمة التجمد في معظم املناطق حول العالم منذ
أوائل ثمانينيات القرن املاضي (ثقة عالية) .وحدثت هذه االرتفاعات استجابة
وسمكه
الرتفاع درجة حرارة الهواء وللتغيرات في توقيت تكون الغطاء الثلجي ُ
(ثقة عالية) .وكان االرتفاع في درجة حرارة التربة الدائمة التجمد األكثر برودة
أكبر بصفة عامة منه في التربة الدائمة التجمد األدفأ (ثقة عالية)4.7.2{ .؛
اجلدول }4.8

TS.2.7

التغيرات في مستوى سطح البحر
TS.2.6
تتمثل اإلسهامات الرئيسية للتغيرات في حجم املاء في احمليط في متدد مياه احمليط
مع ارتفاع درجة حرارتها وانتقال املياه املختزنة حالي ًا على اليابسة إلى احمليط،
وبخاصة من األنهار اجلليدية والصفائح اجلليدية .كما يؤثر احتجاز املاء في
املستودعات ونضوب املياه اجلوفية (وجريانها بعد ذلك إلى احمليط) في االرتفاع
النسبي ملستوى سطح البحر .والتغير في مستوى سطح البحر بالنسبة إلى اليابسة
(املستوى النسبي لسطح البحر) ميكن أن يختلف اختالف ًا كبيراً عن متوسط
املستوى العاملي لسطح البحر ( )GMSLنتيجة ملا يحدث من تغيرات في توزيع
املاء في احمليط ،واحلركة الرأسية لليابسة ،والتغيرات في مجال اجلاذبية لألرض.
لالطالع على استعراض عام للمفاهيم العلمية وألوجه عدم التيقن املرتبطة بالتغير
املعاصر (واملسقط) في مستوى سطح البحر ،انظر .TFE.2ا{}13.1 ،3.7.3
وخالل الفترات الدافئة في منتصف حقب البليوسني (من  3.3إلى  3.0ماليني
سنة قبل اآلن) في وجود ثقة متوسطة في أن املتوسط العاملي لدرجة احلرارة
السطحية ( )GMSTكانت أدفأ مبقدار يتراوح بني  1.9درجة مئوية و 3.6
درجات مئوية من مناخ عصر ما قبل الصناعة ،وكانت مستويات تركيز ثاني
أكسيد الكربون ( )CO2تتراوح بني  350و  450جزءاً في املليون ،وتوجد ثقة
عالية في أن مستوى املتوسط العاملي لسطح البحر ( )GMSLكان أعلى من
املستوى احلالي ،مما يعني نقصان ًا في حجم الصفائح اجلليدية القطبية .وأفضل

 TS.2.7.1الغالف اجلوي
بصفة عامة ،تدعم التحليالت احلديثة للظواهر املتطرفة االستنتاجات الواردة
في تقرير التقييم الرابع وفي استنتاجات إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث
لتعديل التكيف مع تغير املناخ (( )SREXلالطالع على القيم املؤلفة ،انظر
 ،TFE.9وبصفة خاصة  ،TFE.9اجلدول  .)1ومن املرجح بدرجة كبيرة أن عدد
األيام والليالي الباردة قد انخفض وأن عدد األيام والليالي احلارة قد ارتفع على
النطاق العاملي فيما بني عامي  1951و  .2010وثمة ثقة متوسطة على النطاق
العاملي في أن طول وتواتر الفترات الدافئة ،مبا في ذلك موجات احلرارة قد ارتفع
منذ منتصف القرن العشرين ،وأن ذلك يرجع في معظمه إلى نقص البيانات
أو الدراسات في أفريقيا وأمريكا اجلنوبية .ومع ذلك ،فإن من املرجح أن تواتر
حدوث موجات احلرارة قد ارتفع على مدى هذه الفترة في أجزاء كبيرة من
أوروبا ،وآسيا ،وأستراليا2.6.1{ .؛ اجلدوالن }2.13 ،2.12
ومن املرجح أن عدد ظواهر سقوط أمطار غزيرة على اليابسة منذ عام  1950تقريب ًا
قد زاد في مناطق أكثر من تلك التي نقص فيها .وتصل الثقة إلى أعلى حد لها
بالنسبة ألمريكا الشمالية وأوروبا ،حيث إن من املرجح أنه حدثت زيادات في
تواتر أو شدة األمطار الغزيرة مع بعض التغيرات املوسمية واإلقليمية .ومن املرجح
بدرجة كبيرة أنه كانت هناك تغير باجتاه سقوط أمطار أكثر غزارة في وسط
أمريكا الشمالية2.6.2{ .؛ اجلدول }2.13
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بعد آخر فترة جليدية قصوى ،وصل متوسط املستويات العاملية لسطح البحر ( )GMSLsإلى قيم قريبة من القيم احلالية قبل آالف عديدة
من السنني .ومنذ ذلك احلني ،يكاد يكون من املؤكد أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر قد ارتفع من املعدالت املنخفضة للتغير
في مستوى سطح البحر خالل حقب الهولوسني (في حدود عشرات املليمترات في السنة) إلى معدالت القرن العشرين (في حدود
مليمترات في السنة ،الشكل .)TS.1ا{}13.2 ،5.6 ،3.7
والتمدد احلراري للمحيط ونقصان كتلة األنهار اجلليدية هما العنصران الرئيسيان اللذان أسهما في ارتفاع املتوسط العاملي لالرتفاع في
مستوى سطح البحر ( )GMSLخالل القرن العشرين (ثقة عالية) .ومن املرجح بدرجة كبيرة أن ارتفاع درجة حرارة احمليط قد أسهم
مبقدار [ 0.8من  0.5إلى  ]1.1مم سنوي ًا في تغير مستوى سطح البحر خالل الفترة من  1971إلى  ،2010مع حدوث غالبية اإلسهام من
الـ  700متر العليا .ومتوسط املستوى املعتمد على النماذج للتمدد احلراري للمحيط خالل الفترة من  1971إلى  2010قريب من القيم
املرصودة}13.3 ،3.7{ .
وتبني الرصدات ،املقترنة بطرائق حتليل محسنة أن قيمة اإلسهام العاملي لألنهار اجلليدية (باستثناء تلك املوجودة عند حواف غرينالند
والقارة القطبية اجلنوبية) في مستوى سطح البحر تراوحت بني  0.25و  0.99مم كل سنة من القيمة املكافئة ملستوى سطح البحر خالل
الفترة من  1971إلى  .2010وتنشأ الثقة املتوسطة في مناذج التوازن العاملي في كتلة األنهار اجلليدية املستخدمة في عمل إسقاطات للتغير
في فهم توازن الكتلة عند أسطح تلك األنهار ،والتوافق بني الرصدات ومناذج محاكاة التغير في األنهار اجلليدية ،واألدلة على أن محاكاة
الدوران العام للغالف اجلوي  -احمليط ( )AOGCMبواسطة النماذج ميكن أن توفر مدخالت واقعية للمناخ .وتظهر احملاكاة باستخدام
البيانات املناخية املرصودة معد ًال أعلى لفقدان الكتلة من األنهار اجلليدية خالل ثالثينيات القرن املاضي مقارنة باحملاكاة باستخدام
مدخالت منوذج الدوران العام للغالف اجلوي  -احمليط ( ،)AOGCMورمبا يكون هذا ناجت ًا عن أن فترة احترار غرينالند مرتبطة بتقلبية
مناخية إقليمية غير قسرية}13.3 ،4.3{ .
وتبني املشاهدات أن من املرجح بدرجة كبيرة أن الصفيحة اجلليدية لغرينالند قد تعرضت لفقدان صاف في الكتلة نتيجة لتزايد انصهار
اجلليد وجريان املاء عند السطح ،ولتزايد تصريف اجلليد على مدى العقدين املاضيني (الشكل  .)TS.3وتبني مناذج املناخ اإلقليمي أن
التوازن الكتلي للصفيحة اجلليدية لغرينالند لم يظهر أي اجتاه تغير ملموس خالل الفترة املمتدة من ستينيات القرن املاضي إلى ثمانينياته،
غير أنه حدثت زيادة في انصهار اجلليد وفي جريان املاء الناجت من االنصهار منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي .ويرتبط اجتاه التغير
هذا باحترار إقليمي واضح ،ميكن أن يعزى إلى التأثير املزدوج لتقلبية إقليمية شاذة خالل السنوات األخيرة وتغير مناخي ناشئ عن
األنشطة البشرية .وتستند الثقة العالية في إسقاطات االحترار في غرينالند في املستقبل وزيادة االنصهار السطحي إلى توافقات نوعية بني
النماذج في إسقاط احترار مضخم عند خطوط العرض الشمالية العالية ألسباب فيزيائية مفهومة بصورة جيدة}13.3 ،4.4{ .
وثمة ثقة عالية في أن الصفيحة اجلليدية للقارة القطبية اجلنوبية متر اآلن بحالة من الفقدان الصافي للكتلة وأن من املرجح أن إسهامها
في مستوى سطح احمليط قد زاد على مدى العقدين األخيرين .ولوحظ أن هناك تسارع ًا في تصريف اجلليد منذ التسعينيات من القرن
املاضي ،وبخاصة في قطاع بحر أمندسن في غرب القارة القطبية اجلنوبية .والتقلبية فيما بني السنوات في التراكم كبيرة ،ونتيجة لذلك
اليوجد حالي ًا اجتاه تغير ملموس في التراكم منذ  ،1979سواء في النماذج أو في الرصدات .واالنصهار السطحي في القارة القطبية
اجلنوبية حالي ًا ضئيل}13.3 ،4.4{ .
والتقديرات املستندة إلى النماذج للتغيرات املناخية املتعلقة بتخزين املاء على اليابسة (في شكل غطاء ثلجي ،ومياه سطحية ،ورطوبة
في التربة ،ومياه جوفية) تبني عدم وجود إسهامات طويلة األجل ملموسة في مستوى سطح البحر خالل العقود األخيرة .ومع ذلك،
فإن ك ً
ال من التغيرات البشرية املنشأ (احتجاز املاء في املستودعات ،ونضوب املياه اجلوفية) قد أسهم في تغيير مستوى سطح البحر
بعدة عشرات من املليمترات سنوياً ،على األقل .كما أن تأثير احتجاز املاء في املستودعات جتاوز تأثير نضوب املياه اجلوفية خالل اجلزء
األكبر من القرن العشرين ولكن معدل نضوب املياه اجلوفية تزايد وأصبح يتجاوز اآلن معدل االحتجاز .ومن املقدر أن إسهامهما الصافي
املشترك مع ًا خالل القرن العشرين سيكون ضئيالً}13.3{ .
وثمة اتفاق بني االرتفاع املالحظ في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر ( )GMSLخالل الفترة من  1993إلى  2010ومجموع اإلسهامات
املقدرة من خالل املالحظة ( ،TFE.2الشكل  1هـ) .وميثل إغالق ميزانية املالحظات للفترات األخيرة في نطاق أوجه عدم التيقن تقدم ًا
ملموس ًا منذ تقدمي تقرير التقييم الرابع للهيئة  IPCCفي الفهم الفيزيائي ألسباب التغير في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر في املاضي،
كما يوفر أساس ًا محسن ًا للتقييم البالغ األهمية لنماذج هذه اإلسهامات من أجل تقييم إمكانية التعويل عليها في إعداد اإلسقاطات}13.3{ .
وميثل مجموع التمدد احلراري للمحيطات وإسهامات األنهار اجلليدية احملسوبة باستخدام النماذج والتغير املقدر في تخزين املياه على
اليابسة (وهو ضئيل نسبياً) نحو  65في املائة من ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر املالحظ خالل الفترة من  1901إلى ،1990
و  90في املائة خالل الفترتني من  1971إلى  2010و من  1993إلى  ،TFE.2( 2010الشكل  .)1وبعد إدراج اإلسهامات الطويلة األجل
الصغيرة من الصفائح اجلليدية والنقص الكبير احملتمل لفقدان الكتلة من األنهار اجلليدية خالل ثالثينيات القرن املاضي بسبب التقلبية
غير القسرية في املناخ ،يصبح مجموع اإلسهام الناجت من استخدام النماذج قريب ًا من االرتفاع املشاهد .وتؤدي إضافة اإلسهام املشاهد
للصفائح اجلليدية منذ عام  1993إلى زيادة حتسني التوافق بني ارتفاع مستويي سطح البحر املشاهد واملستنبط من النماذج (،TFE.2
الشكل  .)1وتوفر األدلة املتاحة اآلن تفسيراً أوضح من التفسير الوارد في التقييمات السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
للتغير في مستوى سطح البحر خالل القرن العشرين}13.3{ .
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ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺮﺻﻮد
واﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج )ﺑﺎﳌﻠﻴﻤﺘﺮ(

)(b

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺮﺻﻮد
ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺮﺻﻮد
واﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج )ﺑﺎﳌﻠﻴﻤﺘﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﺎم( واﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج )ﺑﺎﳌﻠﻴﻤﺘﺮ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﺮادى اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻘﺎرﻧﺔ  - 5اﻟﻨﻤﺎذاج اﳌﺰودﺟﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﻼف اﳉﻮي ﻓﻲ اﶈﻴﻄﺎت )ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  PGsﻓﻲ أﻧﺘﺎرﺗﻴﻜﺎ(

)(d

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺮﺻﻮد
واﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج )ﺑﺎﳌﻠﻴﻤﺘﺮ(

ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﺮادى اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻘﺎرﻧﺔ  - 5اﻟﻨﻤﺎذاج اﳌﺰودﺟﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﻼف اﳉﻮي ﻓﻲ اﶈﻴﻄﺎت )ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  PGsﻓﻲ أﻧﺘﺎرﺗﻴﻜﺎ(

)(a

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺪل ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﺮادى اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻘﺎرﻧﺔ  - 5اﻟﻨﻤﺎذاج اﳌﺰودﺟﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪوران اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﻼف اﳉﻮي ﻓﻲ اﶈﻴﻄﺎت )ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  PGsﻓﻲ أﻧﺘﺎرﺗﻴﻜﺎ(

ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺳﻬﺎم اﳌﺮﺻﻮد ﻟﻠﺼﻔﻴﺤﺔ اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺪ واﳉﺰر
ﻣﻘﻴﺎس اﻻرﺗﻔﺎع

امللخص الفني

)(c

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺮﺻﻮد
ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج )ﺑﺎﳌﻠﻴﻤﺘﺮ(

ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺮﺻﻮدة

)(e

اﻟﺴﻨﺔ

 ،TFE.2الشكل ( | 1أ) مستوى سطح البحر املرصود واملستنبط من النماذج خالل الفترة من  1900إلى ( .2010ب) معدالت التغير في مستوى سطح البحر خالل
الفترة نفسها ،مع متثيل بيانات االرتفاع املقيسة بالسواتل كنقطة حمراء( .ج) مستوى سطح البحر املرصود واملستنبط من النماذج خالل الفترة من  1961إلى .2010
(د) مستوى سطح البحر املرصود واملستنبط من النماذج خالل الفترة من  1990إلى  .2010وتتضمن اللوحة (هـ) مقارنة بني مجموعة اإلسهامات املرصودة (باللون
البرتقالي) ومستوى سطح البحر املرصود املعني مبقياس االرتفاع بواسطة مصادر ساتلية (باللون األحمر) .وترد قيم املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر ()GMSL
املأخوذة من مصادر مختلفة ،وفيها يبني التظليل تقديرات عدم التيقن (الثنني من االنحرافات املعيارية) .وتظهر بيانات االرتفاع املقيسة بالسواتل منذ عام 1993
باللون األحمر .ومتثل اخلطوط الرمادية في اللوحات من (أ) إلى (د) مجاميع اإلسهامات الناجتة من مناذج التمدد احلراري للمحيط واألنهار اجلليدية (باستثناء األنهار
اجلليدية املوجودة عند حواف الصفيحة اجلليدية للقارة القطبية اجلنوبية) ،مضاف ًا إليها التغيرات في تخزين املاء على اليابسة (انظر الشكل  .)13.4وميثل اخلط األسود
متوسط اخلطوط الرمادية مضاف ًا إليها تصويب لقيمة التمدد احلراري ناجت من عدم إدراج القسر البركاني في منوذج الدوران العام للغالف اجلوي  -احمليط ()AOGCM
في التجربة املرجعية للنموذج (انظر القسم  .)13.3.1وميثل اخلط األسود املتقطع (متوسط النموذج املعدل) مجموع التمدد احلراري ملتوسط النموذج املعدل ،التغير
في التخزين على اليابسة ،وتقدير األنهار اجلليدية باستخدام املناخ املرصود (وليس باستخدام النماذج) (انظر الشكل  ،)13.4واإلسهام التوضيحي الطويل األجل
لصفيحة جليدية (البالغ  0.1مم/سنة) .وميثل اخلط املنقط األسود متوسط النموذج املعدل ،ولكنه يشمل اآلن اإلسهامات املرصودة للصفيحة اجلليدية التي بدأت
في  .1993وألن التقديرات املالحظة للصفيحة اجلليدية تشمل األنهار اجلليدية املوجودة عند حواف الصفيحتني اجلليديتني لغرينالند والقارة القطبية اجلنوبية (من
القسم  ،)4.4فإن إسهام األنهار اجلليدية في متوسط النموذج املعدل ال يشمل األنهار اجلليدية املوجودة عند احلواف ،لتجنب احتسابها مرتني13.3{ .؛ الشكل }13.7
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)TFE.2النماذج الدينامية بصورة سليمة للصفائح اجلليدية احملسنة مؤخراً ،فإنها ميكن أن تعيد إنتاج التغيرات السريعة املشاهدة
 (continuedمعايرة
وعند
في التدفق من الصفائح اجلليدية لفرادى نظم األنهار اجلليدية (مثل ،النهر اجلليدي جلزيرة باين في القارة القطبية اجلنوبية؛ ثقة
متوسطة) .غير أن مناذج استجابة الصفائح اجلليدية لالحترار العاملي ،وبخاصة للتفاعالت بني الصفائح اجلليدية واحمليط غير مكتملة،
كما أن إغفال مناذج الصفائح اجلليدية ،وبخاصة ديناميتها ،من ميزانيات النماذج السابقة يعني أنها لم تق َّيم التقييم احلاسم الذي أجري
لإلسهامات األخرى}13.4 ،13.3{ .

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ )ﺑﺎﳌﺘﺮ(

امللخص الفني

اﻟﺴﻨﺔ
 ،TFE.2الشكل  | 2جتميع البيانات القدمية ملستوى سطح البحر (اللون األرجواني) ،وبيانات مقاييس املد واجلزر (األزرق واألحمر واألخضر) ،وبيانات
مقياس االرتفاع (األزرق الفاحت) ،والتقديرات املركزية والنطاقات املرجحة لإلسقاطات املتعلقة بارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر املستمد من اقتران
( )CMIP5والنماذج القائمة على العمليات لسيناريوهات املسار ( RCP2.6اللون األزرق) واملسار ( RCP8.5اللون األحمر) ،وجميعها منسوبة إلى قيم عصر
ما قبل الصناعة{ .األشكال }13.27 ،13.11 ،13.3

ومن املرجح أن يكون االرتفاع في املتوسط العاملي لسطح البحر ( )GMSLللفترة من  2081إلى ( 2100بالنسبة إلى الفترة من
إلى  )2005ملسارات التركيز النموذجية في النطاق من  5إلى  95في املائة املستنبط من املرحلة  5من اإلسقاطات املناخية ملشروع املقارنة
البينية للنماذج املتقارنة باالقتران مع النماذج املستندة إلى العمليات لإلسهامات األخرى (ثقة متوسطة) ،أو من  0.26إلى  0.55م
( ،)RCP.2.6ومن  0.32إلى  0.63م ( ،)RCP4.5ومن  0.33إلى  0.63م ()RCP6.0؛ ومن  0.45إلى  )RCP8.5( 0.82م (لالطالع
على قسر مسارات التركيز النموذجية ،انظر اجلدول  TS.1والشكل  .)TS.15وبالنسبة إلى املرحلة  ،RCP8.5يتراوح املعدل في  2100من
 0.52إلى  0.98م .وتنتج الثقة في النطاقات املرجحة املسقطة من اتفاق النماذج القائمة على العمليات مع الرصدات والفهم الفيزيائي.
وتشير التقديرات إلى عدم وجود أدلة كافية حالي ًا لتقييم احتمال وجود مستويات معينة فوق النطاق املرجح .واستناداً إلى الفهم القائم
حالياً ،وإذا بدأ انهيار قطاعات الصفيحة اجلليدية للقارة القطبية اجلوبية املوجودة فوق البحر فقط ،فإنه ميكن أن يسبب ارتفاع ًا كبيراً في
متوسط املستوى العاملي لسطح البحر ( )GMSLيتجاوز النطاق املرجح خالل القرن احلادي والعشرين .وليس هناك توافق في اآلراء بشأن
احتمال حدوث هذا االنهيار ،كما أنه يتعذر تعيني املقدار اإلضافي احملتمل الرتفاع متوسط املستوى العاملي لسطح البحر بدقة ،غير أن
هناك ثقة متوسطة في أنها لن تتجاوز عدة أعشار من املتر في ارتفاع سطح البحر خالل القرن احلادي والعشرين .ويكاد يكون من املؤكد
أن االرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر سوف يستمر بعد سنة }13.5.3 ،13.5.1{ .2100
1986

وتزيد إسقاطات الكثير من النماذج شبه األمبيريقية لالرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر  GMSLعن إسقاطات النماذج
القائمة على العمليات ،غير أنه اليوجد توافق في اآلراء في املجتمع العلمي بشأن إمكانية التعويل عليها ،ومن ثم هناك ثقة منخفضة
في إسقاطاتها}13.5.3 ،13.5.2{ .
يجمع الشكل  2في  ،TFE.2املشاهدات القدمية ،ورصدات مقاييس املد واجلزر ،ورصدات ارتفاع سطح البحر منذ عام  1700والتغير
املسقط في املتوسط العاملي الرتفاع مستوى سطح البحر ( )GMSLحتى العام }13.8 ،13.7 ،13.5{ .2100
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وثمة ثقة منخفضة في اجتاهات التغير املشاهدة على النطاق العاملي في
اجلفاف أو قلة األمطار (شحة األمطار) ،نتيجة لالفتقار إلى رصدات
مباشرة واعتماد اجتاهات التغير املستنبطة على اختيار الرقم القياسي وعدم
االتساق اجلغرافي في اجتاهات التغير .غير أن هذا يخفي تغيرات إقليمية
مهمة ،فمن املرجح ،مثالً ،أن تواتر وشدة اجلفاف قد زادا في البحر األبيض
وغرب أفريقيا وتناقصا في وسط أمريكا الشمالية وشمال غرب أستراليا
منذ عام 2.6.2{.1950؛ اجلدول }2.13
وهناك ثقة عالية في أن حاالت اجلفاف خالل األلف سنة األخيرة كانت
أشد قوة وامتدت لفترات أطول من حاالت اجلفاف التي رصدت منذ
بداية القرن العشرين في مناطق كثيرة .وهناك ثقة متوسطة في أن املنطقة
اآلسيوية الني تهب عليها الرياح املوسمية شهدت حاالت جفاف على
نطاق واسع وأن منطقة آسيا الوسطى اجلافة ومنطقة الرياح املوسمية في
أمريكا اجلنوبية شهدت ظروف ًا أكثر رطوبة خالل العصر اجلليدي الصغير
(من  1450إلى  )1850مقارنة بالظواهر املناخية الشاذة في القرون الوسطى
(من  950إلى }5.5.5 ،5.5.4{ .)1250
وال تزال الثقة منخفضة في التغيرات الطويلة األجل (مئات السنني) في
نشاط األعاصير املدارية ،بعد أخذ التغيرات السابقة في قدرات الرصد
بعني االعتبار .ومع ذلك ،يكاد يكون من املؤكد أنه حدثت زيادة في
وتيرة وشدة العواصف في شمال األطلسي منذ سبعينيات القرن املاضي
وإن كان اجلدل ال يزال دائراً حول أسباب هذه الزيادة (انظر .)TFE.9
وهناك ثقة منخفضة في اجتاهات التغير الواسعة النطاق في معدل هبوب
العواصف على مدى القرن املاضي وال تزال األدلة غير كافية الثبات وجود
اجتاهات تغير قوية على وجود ظواهر طقس شديدة محدودة النطاق ،مثل
البرد أو العواصف الرعدية}2.6.4 - 2.6.2{ .
وفي وجود ثقة عالية في أنه حدثت خالل القرون اخلمسة املاضية في
شمال ووسط أوروبا ومنطقة غرب البحر األبيض املتوسط وشرقي آسيا
فيضانات أكبر من تلك التي سجلت منذ بداية القرن العشرين .وهناك
ثقة متوسطة في أن الفيضانات الكبيرة املعاصرة في الشرق األدنى ،والهند،
ووسط أمريكا الشمالية تقارب أو تتجاوز الفيضانات التاريخية في الشدة
و/أو الوتيرة}5.5.5{ .
 TS.2.7.2احمليطات
من املرجح أن شدة الظواهر املتطرفة الرتفاع سطح البحر قد زادت منذ عام
( 1970انظر  ،TFE.9اجلدول  .)1وميكن تفسير معظم الزيادة املتطرفة
في مستوى سطح البحر عن طريق متوسط االرتفاع في مستوى سطح
البحر :تنخفض التغيرات في مستويات سطح البحر املتطرفة عن  5مم في
السنة عند  94في املائة من مقياس املد واجلزر مبجرد أخذ االرتفاع في
متوسط سطح البحر بعني االعتبار .وهناك ثقة متوسطة ،مستندة إلى
إعادة حتليل التنبؤات الالحقة للنموذج القسري ورصدات السفن ،في
أن متوسط ارتفاع املوجات الكبير قد ازداد منذ خمسينيات القرن املاضي
فوق جزء كبير من شمال األطلسي شمال خط عرض  45°شما ًال ،مع
وجود اجتاهات التغير التقليدية لفصل الشتاء والتي تصل إلى  20سم في
كل عقد}3.7.5 ،3.4.5{ .

..

التغيرات في دورات الكربون والعناصر
اجليوكيميائية البيولوجية األخرى

TS 2 8

جتاوزت تركيزات غازات االحتباس احلراري ( ،)GHGوهي ثاني أكسيد
الكربون (  ،)COوامليثان (  ،)CHوأكسيد النيتروز ( )N Oفي عام
 2011نطاق التركيزات املسجلة في العينات اجلليدية خالل الـ  800ألف
سنة املاضية .وتعني التغيرات السابقة في تركيزات غازات االحتباس
احلراري ( )GHGبدرجة كبيرة من الثقة من عينات اجلليد القطبية .وقد
مت توسيع النطاق الزمني لهذه السجالت منذ صدور تقرير التقييم الرابع
من  650ألف سنة إلى  800ألف سنة}5.2.2{ .
2
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وثمة ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن املعدالت احلالية لزيادة التركيزات
اجلوية لثاني أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيتروز والزيادات املقترنة
بها في القسر اإلشعاعي هي معدالت غير مسبوقة في أن لها ‘أعلى استبانة’
في سجالت العينات اجلليدية خالل الـ  22ألف سنة املاضية .وهناك ثقة
متوسطة في أن معدل التغير املرصود في زيادة تركيز غازات االحتباس
احلراري غير مسبوق أيض ًا إذا ما قورن باالستبانة املنخفضة لسجالت الـ
 800ألف سنة املاضية}5.2.2 ،2.2.1{ .
وهناك ثقة متوسطة في أن عدداً من الفترات التي اتسمت بوجود تركيزات
عالية لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،شهدت متوسط ًا عاملي ًا
لدرجة احلرارة كان أعلى بدرجة ملحوظة من التركيز الذي كان سائداً
في عصر ما قبل الصناعة .وخالل منتصف حقب البليوسني (قبل 3.3
إلى  3.0ماليني سنة) ،تراوح تركيز ثاني أكسيد الكربون اجلوي بني 350
و 450جزء في املليون (ثقة متوسطة) عندما كان املتوسط العاملي للتغير
في درجة احلرارة السطحية ( )GMSTأدفأ مبقدار يتراوح بني  1.9درجة
مئوية و  3.6درجات مئوية (ثقة متوسطة) منه في مناخ عصر ما قبل
الصناعة .وخالل الفترات األولى من حقب األيوسني (قبل  52مليون سنة
إلى  48مليون سنة) ،جتاوز تركيز ثاني أكسيد الكربون اجلوي نحو 1000
جزء في املليون عندما كان التغير في املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح
األرض أعلى من الظروف التي كانت سائدة في عصر ما قبل الصناعة مبقدار
يتراوح بني  9درجات مئوية و  14درجة مئوية (ثقة متوسطة)}5.3.1{ .
 TS.2.8.1ثاني أكسيد الكربون
قدرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة من احتراق الوقود األحفوري
وانتاج األسمنت ،فيما بني عامي  1750و  ،2011من إحصاءات استخدام
الطاقة والوقود بنحو [ 375من  345إلى  ]405بيتاغرام من الكربون .9وفي
الفترة من  2002إلى  ،2011بلغ متوسط االنبعاثات املنطلقة من الوقود
األحفوري وصنع األسمنت [ 8.3من  7.6إلى  ]9.0بيتاغرام من الكربون
سنوي ًا (ثقة عالية) ،مبتوسط معدل منو يبلغ  3.2في املائة سنوي ًا (الشكل
 .)TS.4ويزيد هذا املعدل لزيادة انبعاثات الوقود األحفوري عن املعدل
الذي كان سائداً خالل تسعينيات القرن املاضي ( 1.0في املائة سنوياً).
وفي  ،2011بلغت االنبعاثات الصادرة من الوقود األحفوري [ 9.5من 8.7
إلى  ]10.3بيتاغرام من الكربون6.3.1 ،2.2.1{ .؛ اجلدول }6.1
قدر أن التغير في استخدامات األراضي (إزالة األحراج أساساً) ،فيما بني
عامي  1750و  ،2011املستنبط من بيانات رقعة األراضي والنمذجة ،أدى إلى
إطالق ( 180من  100إلى  )260بيتاغرام من الكربون .وسادت االنبعاثات
الناجمة عن إزالة األحراج املدارية التغير في استخدامات األراضي فيما بني
عامي  2002و  ،2011والذي يقدر بنحو [ 0.9من  0.1إلى  ]1.7بيتاغرام
من الكربون سنوي ًا (ثقة متوسطة) ،مع إمكانية حدوث انخفاض طفيف
من بداية تسعينيات القرن املاضي نتيجة النخفاض مساحة الغابات املبلغ
عن فقدانها خالل ذلك العقد .ويشمل هذا التقدير االنبعاثات اإلجمالية
الناجتة عن إزالة األحراج البالغة  3بيتاغرام من الكربون سنوي ًا والتي حتتاج
معادلتها إلى إعادة زراعة نحو  2بيتاغرام من الكربون في األراضي الزراعية
املهجورة في بعض املناطق6.3.2{ .؛ اجلدول }6.2
ومن الـ [ 555من  470إلى  ]640بيتاغرام كربون من انبعاثات الوقود
األحفوري واستخدامات األراضي التي مت إطالقها في الغالف اجلوي خالل
الفترة من  1750إلى  ،2011تراكم في الغالف اجلوي [ 240من  230إلى
 ]250بيتاغرام من الكربون ،وذلك وفق ًا لتقدير أجري بدقة عالية للغاية
من الزيادة املرصودة في تغير تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي
10
من [ 278من  273إلى  ]283جزء في املليون في عام  1750إلى 390.5
[من  390.4إلى  ]390.6جزء في املليون في عام  .2011وزادت كمية ثاني
أكسيد الكربون في الغالف اجلوي مبقدار [ 4.0من  3.8إلى  ]4.2بيتاغرام

 1بيتا غرام كربون=  1015غرام كربون=  1غيغاطن كربون .وتكافئ هذه الكمية  3.667غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون.
ال
( ppmجزء في املليون) ،أو ( ppbجزء في البليون 1 ،بليون=  1000مليون) هي نسبة عدد جزيئات غازات االحتباس احلراري إلى العدد الكلي جلزيئات الهواء اجلاف .فمث ً
 ppm 300تعني وجود  300جزىء من غاز ما من غازات االحتباس احلراري في كل مليون جزىء من الهواء اجلاف.
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الشكل  | TS.4االنبعاثات السنوية البشرية املنشأ لثاني أكسيد الكربون وتوزيعه فيما بني الغالف اجلوي ،واليابسة واحمليط (بيتاغرام كربون/سنة) خالل الفترة من  1750إلى
( .2011اللوحة العليا) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري وصناعة األسمنت موزعة بحسب كل فئة حسبما قدرها مركز حتليل معلومات ثاني أكسيد الكربون
(( .)CDIACاللوحة السفلى) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الوقود األحفوري وصناعة األسمنت ومن التغير الصافي في استخدام األراضي ،وبخاصة إزالة األحراج إلى
التغير في بيانات الغطاء األرضي (انظر الشكل  .)6.2ويستند معدل منو تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي قبل عام  1959إلى حتقيق تسكني مالئم لعينات اجلليد
وتوليفة لرصدات الغالف اجلوي منذ عام  .1959وال يظهر التسكني املالئم لرصدات لعينات اجلليد التقلبية الكبيرة فيما بني السنوات في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف
اجلوي ،وهو ممثل بخط متقطع .ويتكون مغيض ثاني أكسيد الكربون احمليطي من مجموعة من النماذج والرصدات .ويحسب املغيض األرضي املتبقي (املبني في الشكل باللون
األخضر) باعتباره الكمية املتبقية من املكونات األخرى .وال تشمل االنبعاثات وتوزعها سوى التدفقات التي تغيرت منذ عام  ،1750وال تشمل التدفقات الطبيعية لثاني أكسيد
الكربون (مثل امتصاص ثاني أكسيد الكربون من عمليات التجوية ،وانطالق غاز ثاني أكسيد الكربون من البحيرات واألنهار ،وانطالق غاز ثاني أكسيد الكربون من احمليطات
التي تصب فيها أنهار؛ انظر الشكل  )6.1بني مستودعات الغالف اجلوي ،واليابسة واحمليطات التي كانت موجودة قبل ذلك الوقت والتزال موجودة حتى اآلن .وترد مناقشة ألوجه
عدم التيقن في مختلف الكميات في الفصل  6كما أنها مبينة في اجلدول  6.1ملتوسط القيم العقدية{ .الشكل }6.8
51

امللخص الفني

كربون سنوي ًا خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين .ويبني توزيع
الزيادات املرصودة في ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي مع خطوط
العرض بوضوح أن القوة الدافعة للزيادات هي االنبعاثات البشرية املنشأ
التي حتدث أساس ًا في البلدان الصناعية شمال خط االستواء .واستناداً
إلى متوسط التركيزات السنوية ،تبني احملطات املوجودة في نصف الكرة
ال من التركيزات املقيسة في نصف
الشمالي وجود تركيزات أعلى قلي ً
الكرة اجلنوبي .وبيني خط مستقل من األدلة أن األصل املتعلق باألنشطة
البشرية لتزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون املرصود في الغالف اجلوي
يأتي من النقص املطرد املرصود في تركيز األكسجني في الغالف اجلوي
والنقص املطرد في نسبة النظيرين املستقلني ( )12C/13Cفي ثاني
أكسيد الكربون في الغالف اجلوي (الشكل .)TS.5ا{}6.1.3 ،2.2.1

وقد امتص احمليط والنظم اإليكولوجية األرضية الكمية املتبقية من الكربون
املنبعث من الوقود األحفوري ومن استخدامات األراضي .واستناداً إلى
االتفاق الكبير بني التقديرات املستقلة التي استخدمت فيها طرائق مختلفة
ومجموعات بيانات مختلفة (مثل بيانات الكربون واألكسجني احمليطية
والبيانات الكاشفة العابرة) ،من املرجح بدرجة كبيرة أن الرصيد العاملي
للمحيطات من الكربون البشري املنشأ قد زاد خالل الفترة من  1994إلى
 .2010وفي عام  ،2011قدر أنها تبلغ [ 155من  125إلى  ]185بيتاغرام من
الكربون .وبلغت املعدالت السنوية العاملية المتصاص احمليط احملسوبة من
مجموعات بيانات مستقلة (من التغيرات في أرصدة احمليطات من الكربون
البشري املنشأ ،أو من قياسات النسبة بني األكسجني والنيتروجني في
الغالف اجلوي ،أو من بيانات الضغط البخاري اجلزئي لثاني أكسيد الكربون

امللخص الفني
TS.2.8.2

الكربون وحتمض احمليط

اﳌﻴﺜﺎن )ﺟﺰء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻴﻮن(
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اﳊﻤﻀﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻛﺴﺠﲔ )ﺟﺰء ﻓﻲ اﳌﻠﻴﻮن(

يسفر امتصاص احمليطات لثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ عن حتمض
تدريجي للمحيط .وقد انخفضت قيم مقياس درجة احلموضة  pH11ملياه
سطح احمليط مبقدار  0.1وحدة منذ بداية عصر الصناعة (ثقة عالية) ،متثل
 26في املائة زيادة في تركيز أيون الهيدروجني .وتتراوح اجتاهات التغير
املرصودة في قيم  pHفي املياه السطحية بني  0.0014-و  0.0024-وحدة كل
سنة .وفي باطن احمليطات ،ميكن للعمليات الفيزيائية والبيولوجية الطبيعية،
والمتصاص ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ ،أن تتسبب في إحداث
تغيرات في قيمة درجة احلموضة  pHعلى مدى العقود والفترات الزمنية ذات
النطاقات األطول3.8.2{ .؛ اإلطار 3.2؛ اجلدول 3.2؛ و }FAQ.3.3
TS.2.8.3

امليثان

أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز )ﺟﺰء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻴﻮن(

13

ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن )ﺟﺰء ﻓﻲ اﳌﻠﻴﻮن(

ازداد تركيز امليثان  CH4مبعامل يبلغ  2.5منذ عصر ما قبل الصناعة ،إذ ارتفع
من [ 722من  697إلى  ]747جزءاً في البليون في الفترة من  1750إلى 1803
[من  1799إلى  ]1807أجزاء في البليون في سنة ( 2011الشكل .)TS.5
وثمة ثقة عالية بدرجة كبيرة جداً في أن تزايد امليثان اجلوي خالل عصر
الصناعة ناجت عن األنشطة البشرية .فالزيادة الهائلة في عدد احليوانات املجترة،
واالنبعاثات الصادرة من استخراج الوقود األحفوري واستخدامه ،والتوسع
في زراعات األرز ،واالنبعاثات الصادرة من مقالب القمامة والنفايات هي
املصادر السائدة للميثان اجلوي البشري املنشأ .ومتثل االنبعاثات الناجتة عن
األنشطة البشرية ما بني  50و  65في املائة من االنبعاثات الكلية .وبإدراج
املصادر اجليولوجية الطبيعية النبعاثات امليثان ،التي لم تأخذ في االعتبار في
امليزانيات السابقة ،يقدر أن املكون األحفوري لالنبعاثات اإلجمالية للميثان
(أو ،االنبعاثات البشرية املنشأ املرتبطة بعمليات التسرب من صناعة الوقود
الشكل  | TS.5تركيزات ثاني أكسيد الكربون ،واألكسجني ،ونسبة نظير الكربون األحفوري ومن العمليات اجليولوجية الطبيعية) ميثل حالي ًا نحو  30في املائة
/13Cالكربون  12Cاملستقرة في ثاني أكسيد الكربون وتركيزات امليثان وأكسيد من إجمالي انبعاثات امليثان (ثقة متوسطة)}6.3.3 ،6.1 ،2.2.1{ .

النيتروز في الغالف اجلوي ورصدات سطح احمليط للضغط اجلزئي لثاني أكسيد الكربون
( )pCO2ودرجة احلمضية ( )pHاملسجلة في محطات مجموعات زمنية متثيلية في
نصفي الكرة الشمالي واجلنوبي .مرصد مونا لوا ،هاواي MLO؛ ومرصد القطب اجلنوبي
SPO؛ ومحطة السلسلسة الزمنية للمحيط في هاواي HOT؛ وميسهيد ،أيرلندا MHD؛
وكيب غرمي ،تسمانيا CGO؛ وأليرت ،اإلقليم الشمالي الغربي ،كندا  .ALTترد تفاصيل
إضافية بشأن الشكل  SPM.4ذي الصلة في املواد التكميلية للملخص الفني{ .الشكل
6.3 ،3.18؛  ،FAQ.3.3الشكل }1

(  ))pCOلفترات زمنية مختلفة تتفق فيما بينها في نطاق أوجه عدم التيقن
املتعلقة بها ،ومن املرجح بدرجة كبيرة أنها تقع في النطاق من  1.0إلى 3.2
بيتاغرام من الكربون في السنة .وهناك اتفاق عريض بني الرصدات اإلقليمية
ملعدل تخزين الكربون البشري املنشأ في احمليط واملعدل املتوقع الناجت عن
الزيادة في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،ولكن بتغيرات
زمانية ومكانية ملموسة}6.3 ،3.8.1{ .
2

وخالل العقود األخيرة ،كان منو امليثان في الغالف اجلوي متغيراً .وكانت
تركيزات امليثان مستقرة نسبي ًا لنحو عقد من الزمان في تسعينيات القرن
املاضي ،ولكنها بدأت تنمو مرة أخرى بدءاً من عام  .2007وال تزال القوى
احملركة لتجدد هذا النمو موضوع ًا للجدل .والتزال القوى املناخية التي
حركت التذبذب في انبعاثات امليثان من املستنقعات العذبة (من  177إلى
 1012 ×284غرام من امليثان سنوي ًا خالل الفترة من سنة  2000إلى 2009
والتي عينت استناداً إلى تقديرات مقلوبة) هي القوى احملركة الرئيسية
للتقلبية السنوية العاملية في انبعاثات امليثان (ثقة عالية) ،مع إسهام أصغر
من االنبعاثات الناشئة عن حرق الكتلة احليوية خالل السنوات التي ترتفع
فيها أعداد احلرائق6.3.3 ،2.2.1{ .؛ اجلدول }6.8
TS.2.8.4

أكسيد النيتروز

ازداد تركيز أكسيد النيتروز ( )N Oفي الغالف اجلوي مبعامل مقداره
النظم اإليكولوجية األرضية الطبيعية (التي ال تتأثر بالتغير في استخدامات ( 1.2الشكل  )TS.5منذ عصر ما قبل الصناعة .وتؤثر التغيرات في دورة
األراضي) والتي تقدر بأنها الفرق في التغيرات التي حتدث في املكامن النيتروجني ،إضافة إلى التفاعالت مع مصادر ثاني أكسيد الكربون ومغائضه
األخرى ،أدت إلى تراكم [ 160من  70إلى  ]250بيتاغرام من الكربون في
على انبعاثات أكسيد النيتروز على اليابسة ومن احمليطات}6.4.6 ،2.2.1{ .
الفترة من سنة  1750إلى سنة  .2011ويقدر أن الكسب في الكربون بواسطة
النظم اإليكولوجية األرضية يحدث أساس ًا من خالل امتصاص ثاني أكسيد  TS.2.8.5أكسجني احمليطات
الكربون في عمليات التمثيل الضوئي املعززة عند املستويات األعلى من ثاني
أكسيد الكربون وترسب النيتروجني وزيادة طول مواسم النمو عند خطوط يوفر التوافق الكبير فيما بني التحليالت ثقة متوسطة في أن تركيزات األكسجني
العرض املتوسطة والعالية .وتختلف املغائض الطبيعية للكربون من إقليم قد تناقصت في املنحدر احلراري للمحيط املفتوح في مناطق محيطية كثيرة
إلى آخر نتيجة للعمليات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية التي تؤثر على منذ عقد الستينيات من القرن املاضي .ويتسق االنخفاض العام مع توقع
نطاقات زمنية مختلفة .وتختزن أي كميات زائدة من ثاني أكسيد الكربون بأن يؤدي تكون الطبقات الناجتة عن االحترار إلى نقص في توفر األكسجني
اجلوي متتصها النظم اإليكولوجية األرضية كمواد عضوية في مستجمعات للمنحدر احلراري املتكون من املياه القريبة من السطح ،وأن املياه األدفأ حتمل
متنوعة للكربون ،تتراوح من املواد العضوية القصيرة األجل (األوراق ،أكسجين ًا أقل كما أن التغيرات في احلركة الدورانية املدفوعة بالريح تؤثر
واجلذور الصغيرة) إلى املواد العضوية الطويلة األجل (السيقان ،وكربون على تركيزات األكسجني .ومن املرجح أن املناطق املدارية التي يصل فيها
التربة)6.3{ .؛ اجلدول }6.1
األكسجني إلى احلد األدنى قد اتسعت خالل العقود األخيرة}3.8.3{ .
2

11

52

 pHهي مقياس للحمضية :ويعني نقص قيمة الـ  pHزيادة في احلمضية ،أو حتمضاً.

امللخص الفني
TS.3

العوامل الدافعة لتغير املناخ

TS.3.2

القسر اإلشعاعي الناجم عن غازات االحتباس احلراري

غيرت األنشطة البشرية وال تزال تغير التركيب الكيميائي لسطح األرض
وغالفها اجلوي .وبعض هذه التغييرات لها تأثير مباشر أو غير مباشر على
توازن طاقة األرض ،ومن ثم متثل هذه التغيرات العوامل الدافعة لتغير املناخ.
والقسر اإلشعاعي هو مقياس للتغير الصافي في توازن طاقة نظام األرض بفعل
استجابته الضطراب خارجي ما (انظر اإلطار  ،)TS.2وثمة قسر إشعاعي
موجب يؤدي إلى احترار ،وقسر إشعاعي سالب يؤدي إلى تبريد .ويفيد
مفهوم القسر اإلشعاعي في مقارنة تأثير معظم فرادى العوامل التي تؤثر على
التوازن اإلشعاعي لألرض على املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض
( .)GMSTوتتسق القيم الكمية الواردة في تقرير التقييم اخلامس مع القيم
الواردة في التقارير السابقة للهيئة ( ،)IPCCوإن كان قد أدخل عليها بعض
التنقيحات املهمة (انظر الشكل  .)TS.6وفي الوقت الراهن ،يستخدم القسر
اإلشعاعي الفعال في التحديد الكمي لتأثير بعض العوامل املسببة للقسر،
التي تتضمن تكيفات سريعة في مكونات الغالف اجلوي وسطح األرض
والتي ُيفترض أنها ثابتة في مفهوم القسر اإلشعاعي (انظر اإلطار .)TS.2
و ُيقدر القسر اإلشعاعي والقسر اإلشعاعي الفعال بالتغير احلادث في الفترة
من عام  1750إلى عام  2011واملعروفة باسم ‘عصر الصناعة’ ،وذلك ما لم
ُتدد صراح ًة فترات زمنية أخرى .وتذكر أوجه عدم التيقن مشفوعه بأفضل
التقديرات للقسر اإلشعاعي والقسر اإلشعاعي الفعال بقيم متثل نطاق الثقة
الذي يتراوح بني  5و  95في املائة ( 90في املائة)}7.1 ،8.1{ .
وباإلضافة إلى املتوسط العاملي للقسر اإلشعاعي والقسر اإلشعاعي الفعال،
يؤدي التوزيع املكاني والتطور الزمني للقسر وأصداء تغير املناخ ،دوراً في
حتديد التأثير النهائي للعوامل الدافعة املختلفة على املناخ .وقد تؤثر التغيرات
التي تطرأ على سطح اليابسة على املناخ احمللي واإلقليمي من خالل عمليات
ذات طابع غير إشعاعي}8.6 ،8.3.5 ،8.1{ .
تؤدي األنشطة البشرية إلى تغيير التركيب الكيميائي للغالف اجلوي ،إما
بطريقة مباشرة (عن طريق انبعاثات الغازات أو اجلسيمات) أو بطريقة غير
مباشرة (عن طريق كيمياء الغالف اجلوي) .وأحدثت االنبعاثات الناجمة
عن األنشطة البشرية تغيرات في تركيزات غازات االحتباس احلراري اجليدة
االمتزاج ( )WMGHGخالل عصر الصناعة (انظر القسم  TS.2.8و.)TFE.7
ونظراً إلى أن تركيزات غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ()WMGHG
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2

اإلطار  | TS.2القسر اإلشعاعي والقسر اإلشعاعي الفعال
ُيستخدم القسر اإلشعاعي ( )RFوالقسر اإلشعاعي الفعال ( )ERFفي حتديد مقدار التغير في توازن طاقة األرض الذي يحدث نتيجة لتغير
خارجي مفروض ،و ُيعبر عنهما بوحدة الواط/م .2و ُيع َّرف القسر اإلشعاعي في تقرير التقييم اخلامس ،مثلما ُع ِّرف في التقييمات السابقة
للهيئة ( ،)IPCCبأنه التغير في صافي التدفق الهابط (املوجات القصيرة  +املوجات الطويلة) في التروبوبوز بعد السماح لدرجات احلرارة
الستراتوسفيرية بأن تتكيف مع التوازن اإلشعاعي ،مع تثبيت املتغيرات األخرى للحالة من قبيل درجات احلرارة التروبوسفيرية ،وبخار املاء،
والغطاء السحابي عند قيمها غير املضطربة (انظر املسرد)}8.1.1{ .
وعلى الرغم من أنه قد ثبتت أهمية مفهوم القسر اإلشعاعي ،فإن الفهم احملسن أظهر أن إدراج التكيفات السريعة لسطح األرض والتروبوسفير
ميكن أن يوفر مقياس ًا أفضل لتحديد كمية االستجابة املناخية .وحتدث هذه التكيفات السريعة على نطاقات زمنية متفاوتة ،ولكنها تتميز
نسبي ًا عن االستجابات للتغير في املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض ( .)GMSTوتؤثر األهباء اجلوية بوجه خاص على سمات
درجات احلرارة في الغالف اجلوي وخصائص السحب على نطاق زمني أقصر بكثير من تكيفات احمليط (حتى الطبقة العليا) مع القسر.
ويتيح مفهوم القسر اإلشعاعي الفعال املعرف في تقرير التقييم اخلامس التكيفات السريعة مع االضطرابات ،وذلك بالنسبة إلى جميع
املتغيرات ما عدا املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض ( )GMSTأو درجة حرارة احمليطات والغطاء اجلليدي البحري .وتتفاوت قيم
القسر اإلشعاعي الفعال والقسر اإلشعاعي تفاوت ًا كبيراً بالنسبة لألهباء اجلوية البشرية املنشأ ،بسبب تأثيراتها على السحب وعلى الغطاء
الثلجي .وبالنسبة للمكونات األخرى احملركة لتوازن طاقة األرض ،من قبيل غازات االحتباس احلراري ،فإن القسر اإلشعاعي الفعال والقسر
اإلشعاعي متماثالن إلى حد كبير ،وقد يكون القسر اإلشعاعي أداة قابلة للمقارنة نظراً إلى أنه يحتاج في حسابه إلى موارد حسابية أقل،
وألنه ال يتأثر بتقلبية األحوال اجلوية ،ومن ثم فإنه ميكن أن يعزل املؤثرات القسرية الصغيرة بشكل أفضل .وفي احلاالت التي يكون فيها
القسر اإلشعاعي والقسر اإلشعاعي الفعال مختلفني اختالف ًا كبيراً ،اتضح أن القسر اإلشعاعي الفعال مؤشر أفضل الستجابة املتوسط العاملي
لدرجة حرارة السطح ( ،)GMSTولذا ،مت تأكيد ذلك في تقرير التقييم اخلامس8.1 ،7.1{ .؛ اإلطار }8.1
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T.S.3.1

مقدمة

معروفة جيداً تاريخي ًا منذ عصر ما قبل الصناعة استناداً إلى القياسات املباشرة،
والسجالت الرئيسية للجليد واخلصائص اإلشعاعية للغازات ( ،)WMGHGفإن
حساب القسر اإلشعاعي الناجم عن تغير التركيزات يوفر قيم ًا محددة بدقة
(انظر الشكل  .)TS.6ولم يطرأ تغير كبير في فهمنا للتأثيرات اإلشعاعية
للغازات ( ،)WMGHGإذ يرجع التغير في تقديرات القسر اإلشعاعي مقارنة
بتقرير التقييم الرابع أساس ًا إلى زيادة التركيزات .وأفضل تقدير للقسر اإلشعاعي
الفعال الناجم عن الغازات ( )WMGHGهو قيمة القسر اإلشعاعي نفسه ،ولكن
نطاق عدم التيقن يزيد فيه إلى ضعفي قيمته بسبب َضعف حتديد استجابات
السحب .وبفضل الرصدات العالية اجلودة ،من املؤكد أن حتميل الغالف اجلوي
بشكل متزايد بالغازات ( ،)WMGHGالسيما ثاني أكسيد الكربون ،قد أدى
إلى استمرار تزايد القسر اإلشعاعي الناجم عن هذه الغازات في الفترة من عام
 2005إلى  .2011واستناداً إلى تغير التركيزات ،فإن القسر اإلشعاعي الناجم عن
جميع الغازات ( )WMGHGفي عام  2011بلغ [ 2.83من  2.54إلى ]3.12
واط/م( 2ثقة عالية جداً) .وميثل ذلك زيادة منذ تقرير التقييم الرابع قدرها
[ 0.20من  0.18إلى  ]0.22واط/م ،2وترجع هذه الزيادات كلها إلى تزايد
تركيز ثاني أكسيد الكربون منذ عام  .2005ويبلغ القسر اإلشعاعي الناجم عن
ثاني أكسيد الكربون مبفرده في عصر الصناعة [ 1.82من  1.63إلى ]2.01
واط/م .2وعلى مر الـ  15عام ًا األخيرة ،كان ثاني أكسيد الكربون هو املساهم
الرئيسي في تزايد القسر اإلشعاعي الناجم عن الغازات ( ،)WMGHGsقياس ًا
بالقسر اإلشعاعي الناجم عن ثاني أكسيد الكربون الذي يقل متوسط معدل
ال عن  0.3واط/م 2لكل عقد .ويرجع عدم التيقن في القسر اإلشعاعي
زيادته قلي ً
الناجم عن الغازات ( )WMGHGفي جزء منه إلى خصائصه اإلشعاعية وإن كان
أغلبه يرجع إلى احتساب كامل االنتقال اإلشعاعي في الغالف اجلوي ،مبا في
ذلك السحب8.3.2 ،8.3 ،6.3 ،5.2 ،2.2.1{ .؛ اجلدول }6.1
وبعد عقد من حالة قريبة من االستقرار ،أدت الزيادة التي حدثت مؤخراً في
تركيز امليثان إلى زيادة القسر اإلشعاعي عن القيم الواردة في تقرير التقييم
الرابع ،بنسبة  2في املائة ليصل إلى [ 0.48من  0.43إلى  ]0.53واط/م .2ومن
املرجح بدرجة كبيرة أن القسر اإلشعاعي الناجم عن امليثان يزيد حالي ًا عن القسر
اإلشعاعي الناجم عن سائر مركبات الهالوكربون مجتمعة}8.3.2 ،2.2.1{ .
وقد ارتفع تركيز أكسيد النيتروز في الغالف اجلوي بنسبة  6في املائة منذ
تقرير التقييم الرابع ،مسبب ًا قسراً إشعاعي ًا قدره [ 0.17من  0.14إلى ]0.20
واط/م .2وال تزال تركيزات أكسيد النيتروز آخذة في االرتفاع ،بينما تتناقص
تركيزات ثنائي كلورو ثنائي فلورو امليثان (  ،)CF CIأو املركب ،CFC-12
وهو ثالث أكبر مساهم من غازات ( )WMGHGيحدث قسراً إشعاعي ًا على
مدى عدة عقود ،وذلك بفضل التخلص التدريجي من انبعاثات هذا املركب

امللخص الفني
الكيميائي مبوجب بروتوكول مونتريال .ومنذ صدور تقرير التقييم الرابع،
جتاوز تأثير أكسيد النيتروز تأثير  CFC-12ليصبح ثالث أكبر مساهم من
غازات ( )WMGHGيحدث قسراً إشعاعياً .وقيمة القسر اإلشعاعي الناجم
عن مركبات الهالوكربون مماثلة جداً للقيمة الواردة في تقرير التقييم الرابع،
مع انخفاض القسر اإلشعاعي الناجم عن مركبات الكلوروفلوروكربون
( ،)CFCsغير أنه حدثت زيادة في كثير من بدائلها .ومتثل أربعة من
مركبات الهالوكربون (ثالثي كلوروفلوروامليثان ،)CFCI (CFC-11
وثالثي كلوروثالثي فلورواإليثان  ،)CF CICFCI (CFC-113وكلوروثنائي
فلوروامليثان  CHF CI (HCFC-22)) ،85في املائة من التأثير اإلجمالي
3
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2

2

ملركبات الهالوكربون املسببة للقسر اإلشعاعي .وتناقص القسر اإلشعاعي
الناجم عن املركبات الثالثة األولى أعاله على مدى السنوات اخلمس األخيرة،
ولكن استعيض بأكثر منه من خالل زيادة القسر اإلشعاعي الناجم عن املركب
 .HCFC-22وهناك ثقة عالية في أن معدل منو القسر اإلشعاعي الناجم عن
جميع الغازات ( )WMHGHطوال العقد املاضي أقل من معدل منوه في
سبعينات وثمانينات القرن العشرين ألن الزيادة في القسر اإلشعاعي الناجم
عن الغازات غير ثاني أكسيد الكربون كانت أبطأ}8.3.2 ،2.2.1{ .
واليزال غاز األوزون ،وهو أحد غازات االحتباس احلراري قصيرة العمر ،وبخار
املاء الستراتوسفيري يسهمان أيض ًا في إحداث تأثيرات قسرية بشرية املنشأ.
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الشكل  | TS.6القسر اإلشعاعي ( )RFوالقسر اإلشعاعي الفعال ( )REFلتغير املناخ خالل عصر الصناعة .يوضح الشكل األعلى القسر الناجم عن تغير التركيزات فيما بني عامي
 1750و 2011مع نطاق عدم التيقن املرتبط به (متثل الشرائط املصمتة القسر اإلشعاعي الفعال ،ومتثل الشرائط املخططة القسر اإلشعاعي ،في حني يظهر القسر اإلشعاعي املق َّيم في
تقرير التقييم الرابع وعدم التيقن املرتبط به في شكل معينات خضراء) .ويوضح الشكل األدني داالت توزيع االحتماالت ( )PDFsللقسر اإلشعاعي الفعال بالنسبة لألهباء اجلوية
وغازات االحتباس احلراري ومجموعهما معاً .وتبني اخلطوط اخلضراء القسر اإلشعاعي الوارد في تقرير التقييم الرابع لفترات ثقة قدرها  90في املائة وميكن مقارنتها باخلطوط احلمراء
والزرقاء والسوداء التي تظهر القسر اإلشعاعي الفعال الوارد في تقرير التقييم اخلامس لفترات ثقة قدرها  90في املائة (رغم اختالف القسر اإلشعاعي والقسر اإلشعاعي الفعال،
السيما بالنسبة لألهباء اجلوية) .و ُأدرج القسر اإلشعاعي الفعال الناجم عن تغيرات األلبيدو السطحي والتكثفات املجمعة والسمحاق الناجم عن التكثف في إجمالي القسر الناجم
عن األنشطة البشرية ،ولكنه ال يظهر بشكل منفصل في دالة توزيع االحتماالت .وبالنسبة لبعض آليات القسر (األوزون ،استخدام األراضي ،اآللية الشمسية) ،يفترض أن القسر
اإلشعاعي ميثل القسر اإلشعاعي الفعال ولكن مع إضافة عدم يقني إضافي قدره  17في املائة في تربيع عدم التيقن اخلاص بالقسر اإلشعاعي{ .الشكالن }8.16 ،8.15
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امللخص الفني
وتشير الرصدات إلى أن من املرجح أن األوزون قد زاد في كثير من املواقع امتصاص األهباء اجلوية على الثلوج واجلليد) بـ [ 0.9-من  1.9-إلى ]0.1-
املستقرة (التي لم يتعرض أوزونها الطبيعي ألي اضطراب) خالل تسعينيات واط/م( 2ثقة متوسطة) .ويشمل هذا التقدير جميع التكيفات السريعة ،مبا

TS.3.3

القسر اإلشعاعي الناجم عن األهباء اجلوية البشرية املنشأ

األهباء اجلوية البشرية املنشأ مسؤولة عن قسر إشعاعي للمناخ من خالل
عمليات عديدة ميكن تقسميها إلى نوعني :تفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع
( ،)ariوتفاعالت األهباء اجلوية – السحب ( .)aciوقد أحرز تقدم منذ صدور
تقرير التقييم الرابع فيما يتعلق برصد ومنذجة خصائص األهباء اجلوية املتصلة
باملناخ (مبا في ذلك توزيعها احلجمي واسترطابيتها وتركيبها الكيميائي وحالة
امتزاجها وخصائصها البصرية وخصائص نوي السحب) وتوزيعها في الغالف
اجلوي .وعلى الرغم من ذلك ،اليزال هناك عدم تيقن كبير في تقييم اجتاهات
التغير الطويلة األمد للعمق البصري لألهباء اجلوية على املستوى العاملي وفي
اخلصائص العامة األخرى لألهباء اجلوية بسبب صعوبات القياس ووجود قصور
في رصدات بعض البارامترات ذات الصلة ،والتقلبية املكانية والزمانية الكبيرة،
ِ
والق َصر النسبي لسجالت الرصد املوجودة .والقيمة الفضلى للقسر اإلشعاعي
الناجم عن تفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع البشري املنشأ هي [ 0.35-من
 0.85إلى  ]0.15+واط/م( 2ثقة عالية) وقد مت احلصول عليها باستخدامأدلة مستمدة من مناذج األهباء اجلوية في وجود بعض القيود املرتبطة بعمليات
الرصد .وينتج القسر اإلشعاعي لتفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع عن أنواع
متعددة من تلك األهباء (انظر القسم  .)TS.3.6وتؤدي التكيفات السريعة
للقسر اإلشعاعي الناجم عن تفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع إلى مزيد من
القسر اإلشعاعي السلبي ،السيما من خالل تكيفات السحب ،وتعزى أساس ًا
إلى الكربون األسود .ونتيجة لذلك ،فإن القسر اإلشعاعي الفعال الناجم عن
تفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع تكون أكثر سلبية من القسر اإلشعاعي
الناجم عن تفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع (ثقة منخفضة) ،وكانت القيمة
املقدرة للقسر اإلشعاعي هي [ 0.45-من  0.95-إلى  ]0.05+واط/م .2وجاء
تقييم القسر اإلشعاعي الناجم عن تفاعالت األهباء اجلوية– اإلشعاع أقل سلبية
مما هو وارد في تقرير التقييم الرابع بسبب إعادة تقييم امتصاص األهباء اجلوية.
وجاء تقدير عدم التيقن أوسع نطاق ًا ولكن أقوى}7.5.2 ،7.3 ،2.2.3{ .
وأدى التحسن في فهم تفاعالت األهباء اجلوية – السحب إلى خفض قيمة الكثير
من التقديرات العاملية لقسر األهباء اجلوية – السحب .و ُيقدر إجمالي القسر
اإلشعاعي الفعال لألهباء اجلوية (القسر اإلشعاعي الفعال الناجم عن تفاعالت
األهباء اجلوية– اإلشعاع وتفاعالت األهباء اجلوية – السحب ،باستثناء تأثير

TS.3.4

القسر اإلشعاعي الناجم عن التغيرات في سطح
اليابسة والتكثفات

هناك أدلة قوية على أن التغير في استخدام األراضي الناجم عن األنشطة البشرية
من قبيل إزالة األحراج قد زاد من ألبيدو سطح اليابسة الذي يؤدي إلى قسر
إشعاعي قدره [ 0.15-من  0.25-إلى  ]0.05-واط/م .2واليزال هناك
انتشار كبير في التقديرات الكمية بسبب االفتراضات املختلفة أللبيدو األسطح
الطبيعية واملدارة (من قبيل أراضي احملاصيل ،واملراعي) .وإضافة إلى ذلك،
اليزال هناك جدل بشأن التطور الزمني للتغير في استخدام األراضي ،والسيما
بشأن ما مت منها بالفعل خالل السنة املرجعية  .1750وعالوة على ذلك ،فإن
التغير في استخدام األراضي يتسبب في تكيفات أخرى ليست إشعاعية ولكنها
تؤثر على درجة حرارة سطح األرض ،مبا في ذلك تكيفات في خشونة السطح،
وتدفق احلرارة الكامنة وسيح األنهار والري .وهذه التكيفات يعتريها مزيد من
عدم التيقن ،ويصعب حتديد كمياتها ،ولكنها تتجه نحو تعويض التأثيرات
الناجمة عن تغيرات األلبيدو على النطاق العاملي .ونتيجة لذلك ،هناك اتفاق
منخفض على إشارة التغير الصافي في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة كنتيجة
للتغير في استخدام األراضي .ولتغير استخدام األراضي ،والسيما إزالة األحراج،
تأثيرات كبيرة أيض ًا على تركيزات غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج
( ،)WMGHGفهو يسهم في إحداث قسر إشعاعي مناظر مرتبط بانبعاثات ثاني
أكسيد الكربون أو تغير تركيزاته}8.5.3{ .
وساهمت التكثفات املتواصلة الناجمة عن الطيران في حدوث قسر إشعاعي
إيجابي بلغ [ 0.01من  0.005إلى  ]0.03واط/م( 2ثقة متوسطة) في عام
 ،2011و ُيقدر القسر اإلشعاعي الفعال للتكثفات مجتمعة والسحب السمحاقية
املتكثفة الناجمة عن الطيران بـ [ 0.05من  0.02إلى  ]0.15واط/م( 2ثقة
منخفضة) .وميكن أن تكون هذه التأثيرات القسرية أكبر إقليمي ًا ولكن ثمة
ثقة متوسطة حالي ًا في أنها ال تتسبب في تأثيرات إقليمية ملحوظة على أي من
النطاق املتوسط أو اليومي لدرجة احلرارة السطحية}7.2.7{ .
TS.3.5

القسر اإلشعاعي الناجم عن العوامل الدافعة
الطبيعية لتغير املناخ

التأثيرات القسرية الشمسية والبركانية هما املساهمان الطبيعيان الرئيسيان
في تغير املناخ على الصعيد العاملي خالل عصر الصناعة .وتظهر الرصدات
الساتلية للتغيرات في إجمالي اإلشعاعية الشمسية ( )TSIمنذ عام 1978
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امللخص الفني

القرن العشرين .وقد استمرت هذه الزيادات أساس ًا فوق آسيا (من خالل
الرصدات التي تغطي منطقة محدودة) وتسطحت فوق أوروبا خالل العقد
املاضي .ويبلغ إجمالي القسر اإلشعاعي الناجم عن التغيرات في األوزون 0.35
[من  0.15إلى  ]0.55واط/م( 2ثقة عالية) ،ويبلغ القسر اإلشعاعي الناجم
عن األوزون التروبوسفيري [ 0.40من  0.20إلى  ]0.60واط/م( 2ثقة عالية)
والقسر اإلشعاعي الناجم عن األوزون الستراتوسفيري [ 0.05-من  0.15-إلى
 ]0.05+واط/م( 2ثقة عالية) .وال ينبعث األوزون مباشرة في الغالف اجلوي،
ولكنه يتكون نتيجة لتفاعالت كيميائية ضوئية .وفي التروبوسفير تتضمن هذه
التفاعالت مركبات سليفة تنبعث في الغالف اجلوي من مصادر مختلفة طبيعية
وبشرية املنشأ .ويعزى القسر اإلشعاعي لألوزون التروبوسفيري إلى حد كبير
لزيادة انبعاثات امليثان ،وأول أكسيد الكربون ،واملركبات العضوية املتطايرة،
وأكاسيد النيتروجني ،بينما ينتج القسر اإلشعاعي الستراتوسفيري أساس ًا عن
نضوب األوزون بفعل مركبات الهالوكربون البشرية املنشأ .على أنه تتوفر حالي ًا
أدلة قوية على وجود ارتباطات كبيرة بني التغيرات في األوزون التروبوسفيري
واألوزون الستراتوسفيري ،و ُيعزى إجمالي القسر اإلشعاعي الناجم عن األوزون
البالغ [ 0.50من  0.30إلى  ]0.70واط/م 2إلى انبعاثات سالئف األوزون
التروبوسفيري و[ 0.15-من  0.30-إلى  ]0.00واط/م 2إلى نضوب األوزن
بفعل مركبات الهالوكربون .وثمة أدلة قوية على أن األوزون التروبوسفيري أيض ًا
له آثار ضارة على فسيولوجيا الغطاء النباتي ،ومن ثم قدرته على امتصاص ثاني
أكسيد الكربون .ويؤدي انخفاض هذا االمتصاص إلى زيادة غير مباشرة في
تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .ينبغي إذاً عزو جزء من القسر
اإلشعاعي لثاني أكسيد الكربون إلى األوزون أو سالئفه ،بد ًال من عزوه لالنبعاثات
املباشرة لثاني أكسيد الكربون ،ولكن ثمة ثقة منخفضة في التقديرات الكمية.
ويبلغ القسر اإلشعاعي الناجم عن بخار املاء الستراتوسفيري الناجت عن أكسدة
امليثان [ 0.07من  0.02إلى  ]0.12واط/م .2و ُينظر إلى التغيرات األخرى في
بخار املاء الستراتوسفيري وجميع التغيرات في بخار املاء في التروبوسفير على
أنها أصداء وليست قسراً8.3–8.1 ،2.2.2{ .؛ }FAQ.8.1

في ذلك تغير فترة بقاء السحب والتأثيرات امليكروفيزيائية لألهباء اجلوية على
الطور املختلط ،واجلليد ،وسحب احلمل احلراري .ومت التوصل إلى هذا النطاق
من خالل إعطاء أوزان ترجيحية متساوية للدراسات التي جترى على منت السواتل
والتقديرات املستنبطة من النماذج املناخية .ويتفق هذا النطاق مع خطوط أدلة
عديدة تشير إلى تقديرات أقل سلبية لتفاعالت األهباء اجلوية – السحب من
التقديرات التي جرى مناقشتها في تقرير التقييم الرابع}8.5 ،7.5 ،7.4{ .
و ُيقدر القسر اإلشعاعي الناجم عن وجود الكربون األسود على الثلوج واجلليد
بـ [ 0.04من  0.02إلى  ]0.09واط/م( 2ثقة منخفضة) .وعلى خالف ما ورد
في تقييم الهيئة ( )IPCCالسابق ،يتضمن هذا التقدير التأثيرات على اجلليد
البحري ،وأخذ مزيد من العمليات الفيزيائية بعني االعتبار ،ويدمج أدلة من كل
من النماذج والرصدات .ويسبب هذا القسر اإلشعاعي زيادة مبقدار ضعفني إلى
أربعة أضعاف في املتوسط العاملي لدرجة حرارة سطح األرض ( )GMSTلكل
وحدة قسر ناجتة من ثاني أكسيد الكربون ويرجع السبب في ذلك أساس ًا إلى
إيداع كامل طاقة القسر مباشرة في الغالف اجلليدي ،الذي يسفر تطوره عن
أصداء إيجابية لأللبيدو على املناخ .ومن ثم ،ميكن أن ميثل هذا التأثير آلية
تأثير قسري كبير في املنطقة القطبية الشمالية واملناطق األخرى املغطاة بالثلوج
أو اجلليد}8.5 ،8.3.4 ،7.5.2 ،7.3{ .
وعلى الرغم من نطاقات عدم التيقن الكبيرة بشأن التأثيرات القسرية لألهباء
اجلوية ،هناك ثقة عالية في أن األهباء اجلوية قد عوضت جزءاً كبيراً من التأثيرات
القسرية الناجمة عن غازات االحتباس احلراري .وميكن أن تؤثر تفاعالت األهباء
اجلوية – السحب على خصائص فرادى العواصف ،ولكن األدلة املتعلقة بوجود
تأثير منهجي لألهباء اجلوية على شدة العواصف أو شدة سقوط األمطار يكتنفها
كثير من احملدودية والغموض}8.5 ،7.6 ،7.4{ .

امللخص الفني

امللخص الفني

حدوث تقلبات شبه دورية تتم على فترات منتظمة مدة كل منها  11عام ًا
تقريباً .وعادة ما ُيقدر القسر الطويل األمد مبقارنة القيم الدنيا للنشاط
الشمسي التي تصل التقلبية عندها إلى احلد األدنى  .وهذا يعطي تغير القسر
اإلشعاعي قيمة قدرها [ 0.04-من  0.08-إلى  ]0.00واط/م 2بني أحدث
قيمة دنيا مسجلة (في عام  )2008والقيمة الدنيا لعام  .1986ومع ذلك ،هناك
بعض التفاوت في اجتاهات التغير املقدرة للبيانات املؤلفة من بيانات ساتلية
مختلفة .وتعتمد اجتاهات التغير القرنية إلجمالي اإلشعاعية الشمسية ()TSI
قبل بدء الرصدات الساتلية على عدد من البيانات غير املباشرة .وأفضل
تقدير للقسر اإلشعاعي الناجم عن التغير في إجمالي اإلشعاعية الشمسية
( )TSIخالل عصر الصناعة هو [ 0.05من  0.00إلى  ]0.10واط/م( 2ثقة
متوسطة) ،والذي يتضمن الوصول إلى قيم أعلى للقسر اإلشعاعي حول عام
 ،1980ثم يتخذ انحداراً هابط ًا مبيل ضئيل .وهذا التقدير للقسر اإلشعاعي
يقل كثيراً عن التقدير الوارد في تقرير التقييم الرابع بسبب إضافة آخر
دورة شمسية واالختالفات في طريقة تقدير القسر اإلشعاعي الشمسي في
التقييمات األولى للهيئة ( .)IPCCويبدو أن قيمة احلد األدنى األخير للنشاط
الشمسي منخفضة بصورة غير عادية وأنها استمرت ملدة طويلة ،ويشير عدد
من اإلسقاطات إلى أن إجمالي اإلشعاعية الشمسية ( )TSIسيصل إلى أقل
قيمة خالل العقود املقبلة .ومع ذلك ،فإن القدرات احلالية للتنبؤ باإلشعاعية
الشمسية محدودة للغاية ،مما يجعل الثقة منخفضة إلى حد كبير في القسر
الشمسي املستقبلي .وعلى الرغم من ذلك ،هناك ثقة عالية في أن القسر
الشمسي في القرن احلادي والعشرين سيكون أقل بكثير من الزيادة املسقطة
في القسر الناجم عن غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج )(WMGHGs
{8.4.1 ،5.2.1؛ }FAQ.5.1
ويؤثر التغير في النشاط الشمسي على تدفق األشعة الكونية التي تخترق
الغالف اجلوي لألرض ،و ُيفترض أنه يؤثر على املناخ من خالل تغير في
التغميم .وتعزز األشعة الكونية تنوية األهباء اجلوية ومن ثم قد تؤثر على
إنتاج نوى تكاثف السحب في التروبوسفير احلر ،ولكن هذا التأثير أضعف
من أن يحدث أي تأثير على املناخ في أثناء الدورة الشمسية أو خالل القرن
األخير (أدلة متوسطة ،اتفاق كبير) .وليس هناك ارتباط قوي محدد بني
التغيرات في األشعة الكونية والتغميم .وفي حالة وجود مثل هذا االرتباط،
سيلزم إيجاد آلية غير التنوية احملفزة باألشعة الكونية جلسيمات األهباء اجلوية
الناشئة لشرح ذلك}7.4.6 ،7.3{ .
والقسر اإلشعاعي الناجم عن األهباء اجلوية البركانية الستراتوسفيرية أصبح
اآلن من األمور املفهومة جيداً ،وقد حدث قسر إشعاعي كبير يستمر لسنوات
قليلة بعد االنفجارات البركانية الكبيرة (اإلطار  ،TS.5الشكل  .)1وعلى
الرغم من أن االنفجارات البركانية حتقن الغالف اجلوي بجسيمات معدنية
وسالئف كبريتات األهباء اجلوية ،فإن سالئف كبريتات األهباء اجلوية ،نظراً
لصغر حجمها وطول فترة بقائها في اجلو ،هي املسؤولة عن القسر اإلشعاعي
الذي يؤدي دوراً مهم ًا في تغير املناخ .وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة
عن االنفجارات البركانية هي أقل  100مرة على األقل من االنبعاثات البشرية
املنشأ ،كما أنها غير مهمة بالنسبة للمناخ على النطاقات الزمنية القرنية.
وتؤدي االنفجارات البركانية املدارية الكبيرة دوراً مهم ًا في قيادة تغير املناخ
على النطاقات الزمنية السنوية إلى العقدية خالل عصر الصناعة بسبب ما
ينجم عنها في بعض األحيان من قسر إشعاعي سلبي كبير جداً .ولم حتدث أي
انفجارات بركانية كبيرة منذ انفجار بركان جبل بيناتوبو في عام  1991الذي
سبب قسراً إشعاعي ًا استمر ملدة عام بلغ نحو  3.0-واط/م ،2ولكن عدداً من
االنفجارات البركانية الصغيرة التي حدثت خالل الفترة من  2008إلى 2011
سببت قسراً إشعاعي ًا بلغ متوسطه [ 0.11-من  0.15-إلى  ]0.08-واط/م2
(ثقة عالية) ،أي ما يعادل ضعفي قوتها إذا ما قيس حجمها مبتوسط الفترة
من  1999إلى  .2002وأدت االنفجارات الصغيرة إلى حتسني فهم اعتماد القسر
اإلشعاعي على كمية املواد املنبعثة من عملية احلقن عند خطوط العرض العليا
وعلى توقيت حدوثها خالل السنة8.4.2 ،5.3.5 ،5.2.1{ .؛ املرفق الثاني}
ا

TS.3.6

التوليف بني التأثيرات القسرية؛ التطور املكاني
والزماني

ُوجد من التوليف بني عوامل القسر في عصر الصناعة أن من بني العوامل
املسببة للقسر ،هناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في القسر اإلشعاعي الناجم
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عن غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ( )WMGHGفقط .ومقارنة
بتقرير التقييم الرابع ،ارتفع مستوى الثقة بالنسبة لسبعة عوامل مسببة للقسر
بسبب حتسن األدلة وحتسن الفهم8.5{ .؛ الشكل }8.14
ويبني التطور الزمني إلجمالي القسر اإلشعاعي البشري املنشأ حدوث زيادة
مستمرة تقريب ًا منذ عام  ،1750وبشكل أساسي منذ عام  1860تقريباً .ووصل
إجمالي معدل الزيادة في القسر اإلشعاعي البشري املنشأ منذ عام  1960إلى
قيمة أكبر بكثير من قيمته خالل الفترات األولى من عصر الصناعة ،مدفوع ًا
أساس ًا بالزيادة املستمرة في تركيزات معظم غازات االحتباس احلراري اجليدة
االمتزاج ( .)WMGHGواليزال االتفاق منخفض ًا بشأن التطور الزمني إلجمالي
القسر اإلشعاعي الفعال الناجم عن األهباء اجلوية ،وهو العامل الرئيسي في
عدم التيقن بني إجمالي القسر البشري املنشأ .وتناقص تدريجي ًا بعد عام 1950
عدم التيقن اجلزئي في إجمالي القسر البشري املنشأ بسبب التعويض الصغير
للقسر اإليجابي الناجم عن الغازات ( )WMGHGمن القسر السلبي الناجم
عن األهباء اجلوية .وهناك دليل قوي واتفاق كبير على أن القسر الطبيعي ميثل
جزءاً ضئي ً
ال من القسر الناجم عن غازات ( .)WMGHGومن املرجح أن التغير
في القسر الطبيعي خالل الـ  15عام ًا األخيرة قد عوض جزءاً كبيراً ( 30في
املائة على األقل) من الزيادة في القسر البشري املنشأ خالل هذه املدة (اإلطار
 .)TS.3وثاني أكسيد الكربون املسبب للقسر هو أكبر مساهم منفرد في
إجمالي القسر خالل عصر الصناعة وخالل الفترة من  1980إلى  .2011وقياس ًا
على كامل عصر الصناعة ،فإن سيطرة القسر الناجم عن ثاني أكسيد الكربون
يزيد عن التغير خالل الفترة من  1980إلى  2011بالنسبة للغازات ()WMGHG
األخرى ،وهناك ثقة عالية في أن التعويض الذي أحدثه القسر الناجم عن
األهباء اجلوية للقسر الناجم عن الغازات ( )WMGHGخالل هذه الفترة كان
أقل بكثير منه خالل الفترة من  1950إلى }8.5.2{ .1980
وميكن أيض ًا عزو القسر إلى االنبعاثات وليس إلى تغير التركيزات الناجت
(الشكل  .)TS.7وثاني أكسيد الكربون هو أكبر مساهم منفرد في القسر
اإلشعاعي التاريخي سواء من منظور تغير تركيزاته في الغالف اجلوي ،أو من
منظور تأثير التغير في انبعاثاته الصافية .وتتغير األهمية النسبية للعوامل
األخرى املسببة للقسر بتغير املنظور املختار .وعلى وجه اخلصوص ،فإن
انبعاثات امليثان أحدثت قسراً أكبر بكثير (نحو  1.0واط/م 2خالل عصر
الصناعة) من زيادة تركيزات امليثان (نحو  0.5واط/م )2بسبب عدد من
التأثيرات غير املباشرة من خالل كيمياء الغالف اجلوي .إضافة إلى ذلك،
فإن من املؤكد تقريب ًا أن انبعاثات أول أكسيد الكربون قد تتسبب في قسر
إيجابي ،بينما من املرجح أن انبعاثات أكاسيد النيتروجني النشطة قد تتسبب
في قسر إشعاعي سلبي صاف ،وإن بقدر أكبر من عدم التيقن  .ومن املرجح
بدرجة كبيرة أن تتسبب انبعاثات مركبات الهالوكربون املستنفدة لألوزون
في قسر إيجابي صاف نظراً ألن تأثيراتها اإلشعاعية املباشرة أكبر من تأثيرات
استنفاد األوزون الستراتوسفيري التي تسببها .وتتسبب انبعاثات ثاني
أكسيد الكبريت ،والكربون العضوي وغاز النشادر في قسر سلبي ،بينما
تؤدي انبعاثات الكربون األسود إلى قسر إيجابي من خالل تفاعالت األهباء
اجلوية – اإلشعاع .وجتدر اإلشارة إلى أن القسر الناجم عن األتربة املعدنية قد
يتضمن مكون ًا طبيعي ًا أو أصداء مناخية}8.5.1 ،7.5.2 ،7.3{ .
وعلى الرغم من أن غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ()WMGHG
تظهر قسراً مكاني ًا متجانس ًا إلى حد ما ،فإن العوامل األخرى من قبيل
األهباء اجلوية واألوزون والتغير في استخدامات األراضي غير متجانسة
مكاني ًا بشكل كبير .وظهرت أقصى قيم سلبية للقسر اإلشعاعي الناجم
عن تفاعالت األهباء اجلوية – اإلشعاع فوق شرقي أمريكا الشمالية وأوروبا
في بدايات القرن العشرين ،مع قيم سلبية كبيرة امتدت إلى شرق وجنوب
شرق آسيا وأمريكا اجلنوبية ووسط أفريقيا بحلول عام  .1980ومع ذلك،
فإن احلجم قد تناقص منذ ذلك احلني فوق شرقي أمريكا الشمالية وأوروبا
بسبب مكافحة التلوث ،وحتولت ذروة القسر السلبي إلى جنوب وشرق آسيا
أساس ًا نتيجة النمو االقتصادي والزيادة الناجته عنه في انبعاثات هذه املناطق.
ال
و ُيظهر إجمالي القسر اإلشعاعي الفعال الناجم عن األهباء اجلوية سلوك ًا مماث ً
للمواقع ذات القسر السلبي األقصى ،ولكنه ُيظهر أيض ًا قسراً إيجابي ًا كبيراً
فوق بعض الصحاري واملنطقة القطبية الشمالية .وفي املقابل ،زاد املتوسط
العاملي إلجمالي قسر أوزون الغالف اجلوي خالل القرن العشرين ،وكون
ذروة موجبة بني  15درجة شما ًال و 30درجة شما ًال ولكن قيمته تكون سالبة

امللخص الفني
في القارة القطبية اجلنوبية .ووصل االستخدام السلبي لألراضي الذي ينتج
بصورة مباشرة عن التغير في األلبيدو إلى أقوى قيمة له في املناطق الصناعية
واملناطق التي تعتمد على حرق الكتلة احليوية وميكن للطابع غير املتجانس
لعوامل القسر هذه أن تؤثر تأثيراً إيجابي ًا على الدورة الهيدرولوجية أكبر
بكثير من املتوسط العاملي املكافئ للقسر املتجانس}8.6 ،8.3.5{ .
وعلى مدى القرن احلادي والعشرين ،يتوقع أن يزيد القسر اإلشعاعي في إطار
مسارات التركيز النموذجية (RCPs؛ انظر اإلطار  .)TS.6وتبني تقديرات
النموذج البسيط للقسر اإلشعاعي الناجتة من مسارات التركيز النموذجية
( ،)RCPsوالتي تشمل انبعاثات غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج
التي تغطي نطاق ًا عريض ًا من فترات املستقبل احملتملة ،حدوث القسر
اإلشعاعي الناجت عن األنشطة البشرية سوف يزيد عن عام  1750إلى ما بني
 3.0و  4.8واط/م 2في عام  ،2050وإلى ما بني  2.7و  8.4واط/م 2في عام
 .2100وعلى األجل القريب ،ستكون مسارات التركيز النموذجية ()RCPs
مشابهة إلى حد كبير لبعضها البعض (لن تغطي االنبعاثات املتعلقة بقوى
القسر املناخية على األجل القريب النطاق املذكور في األعمال السابقة فيما  TS.3.7أصداء تغير املناخ
يتعلق بنطاقات املستقبل) ،مع تراوح القسر اإلشعاعي  RFفي عام  2030ستؤدي أصداء تغير املناخ أيض ًا دوراً مهم ًا في حتديد التغير في املناخ في
ال في الدورة املائية ،ودورة
من  2.9إلى  3.3واط/م 2فقط (وقسر إشعاعي إضافي بني  2010و  2030املستقبل .والواقع أن التغير في املناخ قد يحدث تعدي ً
يتراوح بني  0.7و  1.1واط/م ،)2ولكنها تظهر قيما متباعدة بدرجة كبيرة الكربون ،والدورات اجليوكيميائية البيولوجية األخرى مما قد يعزز (األصداء
اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
اﻟﻔﻌﺎل )واط /م(2

اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
)واط /م(2

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
اﳌﻴﺜﺎن
ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﺎﻟﻮﻛﺮﺑﻮن
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز
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ﻓﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ

ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺘﻄﺎﻳﺮة
اﻟﻨﺘﺮات

أﻛﺎﺳﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﲔ
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اﻟﻐﺎزات اﳊﺎﺑﺴﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
اﳉﻴﺪة اﻻﻣﺘﺰاج

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺒﺮﺑﻮن
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الشكل  | TS.7القسر اإلشعاعي ( )RFللتغير في املناخ خالل عصر الصناعة مبين ًا من خالل املكونات املنبعثة خالل الفترة من  1750إلى  .2011القضبان األفقية متثل عدم التيقن
الكلي ،بينما متثل القضبان الرأسية فرادى املكونات (ويتناسب طول القضيب الرأسي مع عدم التيقن النسبي ،والطول الكلي للقضيب يساوي عرض القضيب لنسبة عدم التيقن
 50±في املائة) .وترد أفضل التقديرات املتعلقة باملكونات الكلية وفرادى املكونات (من اليسار إلى اليمني) لالستجابة في القضيب األمين  .والقيم الواردة هي قيم قسر إشعاعي
باستثناء القسر اإلشعاعي الفعال ( )ERFناجتة عن تفاعالت األهباء  -السحب ( )ERFaciوالتكيف السريع املقترن بالقسر اإلشعاعي والناجت عن تفاعل األهباء  -األشعة (التكيف
السريع  .)RFariويالحظ أن القسر اإلشعاعي اإلجمالي الناجت عن تفاعل األهباء  -األشعة ( 0.35-واط/م )2يختلف قلي ً
ال عن مجموع القسر اإلشعاعي لفرادى املكونات (0.33-
واط/م .)2والقسر اإلشعاعي اإلجمالي الناجت عن تفاعل األهباء  -األشعة هو أساس الشكل  .SPM.5ولم يتم إدراج األهباء العضوية الثانوية حيث أن تكوينها يعتمد على عدد
من العوامل غير احملددة بصورة كافية في الوقت الراهن .ويشمل القسر اإلشعاعي الفعال ( )ERFللسحب السمحاقية املتكونة من التكثفات .وينتج عن اجلمع بني القسر اإلشعاعي
الفعال [ 0.45-من  1.2-إلى  ]0.0واط/م 2والتكيف السريع لـ [ ari 0.1-من  0.3-إلى  ]0.1+واط/م 2عامل متكامل للتكيف نتيجة األهباء يبلغ [ 0.55-من  1.33-إلى
 ]0.06واط/م =CFCs .2مركبات الكلوروفلوركربون =HCFCs ،مركبات هيدروفلوروكلوركربون =HFCs ،مركبات هيدروفلوركربون =PFCs،مركبات بيرفلوروكربون=NMVOC ،مركبات غير ميثانية عضوية متطايرة =BC ،كربون أسود .وترد تفاصيل إضافية بشأن الشكل  SPM.5في املواد التكميلية في امللخص الفني{ .الشكل }8.17
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امللخص الفني

للنصف الثاني من القرن احلادي والعشرين مدفوعة في جزء كبير منها بثاني
أكسيد الكربون .وتشير النتائج املستندة إلى سيناريوهات مسارات التركيز
النموذجية ( )RCPsإلى حدوث تغيرات ضئيلة فقط في القسر اإلشعاعي
الفعال ( )ERFفيما بني عامي  2000و  ،2030يعقبه انخفاض شديد في
األهباء وتوهن ملموس في إجمالي القسر اإلشعاعي الفعال السالب لألهباء.
ومتثل أهباء مركبات النيترات استثناء من هذا االنخفاض ،مع زيادة كبيرة في
القسر السلبي الذي ميثل سمة قوية فيما بني النماذج القليلة املتاحة .ويبني
التفرق عبر مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsأنه على الرغم من أن كمية
معينة من تغير املناخ في املستقبل موجودة بالفعل ‘في النظام’ نتيجة لعدم
التوازن اإلشعاعي احلالي الناجت عن االنبعاثات التاريخية وطول فترة بقاء بعض
عوامل القسر في الغالف اجلوي ،اليزال من املمكن للخيارات املجتمعية أن
حتدث تأثيراً كبيراً للغاية في القسر اإلشعاعي  RFفي املستقبل ومن ثم في
تغير املناخ12.3 ،8.5.3 ،8.2{ .؛ الشكالن }12.4 ،8.22

امللخص الفني

امللخص الفني

اإليجابية) أو يوهن الزيادة املتوقعة في درجة احلرارة (األصداء السلبية) .ومن
املعروف أن أصداء ألبيدو الثلج واجلليد تكون إيجابية .ومن املرجح للغاية أن
األصداء املشتركة لبخار املاء والتناقص في درجات حرارة الغالف اجلوي مع
االرتفاع سيكون إيجابي ًا وأنه أصبح اآلن محدد القيمة بصورة جيدة ،في حني
أن املالحظات املتعلقة بالسحب اليزال يكتنفها قدر أكبر من أوجه عدم التيقن
(انظر  .)TFE.6وإضافة إلى ذلك ،فإن مناذج املرحلة اخلامسة من مشروع
املقارنة البينية للنماذج املتقارنة اجلديد ( )CMIP5تعطي دائم ًا أصداء إيجابية
لدورة الكربون ،مبعنى أنه يشير إلى وجود كميات أقل من مغائض ثاني أكسيد
الكربون كأصداء التغير في املناخ في املستقبل .وبصفة خاصة ،فإن أصداء
دوره الكربون في احمليطات تكون إيجابية في النماذج .وثمة اتفاق أقل فيما
يتعلق مبغائض الكربون في النظم اإليكولوجية البرية في املناطق املدارية ،وقد
تكون حساسة للتغير في املناخ عن طريق عمليات من قبيل حاالت اجلفاف
ال في بعض األحيان حتى اآلن .ويتمثل أحد
ال كام ً
واحلرائق التي ال متثل متثي ً
التحديثات املهمة منذ صدور تقرير التقييم الرابع في إدخال ديناميات العناصر
الغذائية في بعض مناذج املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املتقارنة
( ،)CMIP5وبخاصة القيود التي يفرضها نقص النيتروجني على منو النباتات.
ويتمثل التأثير الصافي لتوضيح دورة النيتروجني في صغر حجم املغيض البري
املسقط فيما يتعلق مبسار معني النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة عن
النشاط البشري (انظر  ،6.4{ .)TFE.7اإلطار }7.2 ،6.1
وتبني النماذج وجتارب احترار النظم اإليكولوجية اتفاق ًا كبيراً على أن انبعاثات
امليثان الصادرة من مستنقعات املياه العذبة سوف تزداد لكل وحدة مساحة من
األرض في املناخ األكثر احتراراً ،ولكن نطاق امتداد مستنقعات املياه العذبة
املقيسة من اجلو قد يزيد أو ينقص بحسب التغيرات اإلقليمية في درجة احلرارة
وكمية األمطار التي تؤثر على هيدرولوجيا مستنقعات املياه العذبة ،ومن ثم
يسفر ذلك عن ثقة منخفضة في اإلسقاطات الكمية النبعاثات امليثان الصادرة
من تلك املستنقعات .وتكون مستودعات الكربون في صخور الهيدرات
[ ]hydratesوالتربة الدائمة التجمد بالغة الضخامة ،ومن ثم ،من احملتمل أن
تعمل كمصدر قوي ملعرفة أصداء التغير .ورغم ضعف القيود ،فإن من املرجح
أن انطالق امليثان على الصعيد العاملي في الغالف اجلوي من صخور الهيدرات
والتربة الدائمة التجمد كانت منخفضة خالل القرن احلادي والعشرين نتيجة
احلالة غير املشبعة للمحيط ،وطول الفترة الزمنية لتهوية احمليط وبطء انتشار
االحترار عبر قاع البحر .وثمة ثقة عالية في أن اطالق الكربون نتيجة انصهار
التربة الدائمة التجمد يوفر أصداء إيجابية ،ولكن هناك ثقة منخفضة في
اإلسقاطات الكمية لشدته}6.4.7{ .
وحتدث أصداء تأثير األهباء على املناخ من خالل التغيرات في مصدر قوة
األهباء الطبيعية أو ما حتدثه بها من تغيرات أو التغيرات في كفاءة مغائض
األهباء الطبيعية واألهباء الناشئة عن األنشطة البشرية؛ وقد أجري عدد
محدود من دراسات النمذجة التي قيمت قوة هذه األصداء بأنها ضئيلة مع
ثقة منخفضة .وثمة ثقة متوسطة في أصداء ضعيفة (ذات إشارة رياضية
غير مؤكدة) فيما يتعلق بكبريتيد ثنائي امليثيل ،ونُوى تكاثف السحب،
وألبيدو السحب نتيجة ضعف حساسية أعداد نُوى تكاثف السحب
للتغيرات في انبعاثات كبريتيد ثنائي امليثيل}7.3.5{ .
ا

TS.3.8

مقاييس االنبعاثات

ميكن استخدام مقاييس مختلفة لتعيني كميات اإلسهامات النسبية واملطلقة
النبعاثات املواد املختلفة في تغير املناخ وإبالغها ،ولالنبعاثات الصادرة من
األقاليم/البلدان أو املصادر/القطاعات .وحتى صدور تقرير التقييم الرابع،
كان أكثر املقاييس املستخدمة شيوع ًا هو القدرة على إحداث احترار عاملي
( )GWPالتي حتسب قيم تكامل القسر اإلشعاعي على مدى أفق زمني
معني .يعبر هذا املقياس إذا عن الكفاءات اإلشعاعية للمواد املختلفة ،ومدد
بقائها في الغالف اجلوي ،ويوفر لها قيم ًا بالنسبة إلى القيم املرجعية لثاني
أكسيد الكربون .وثمة تركيز متزايد حالي ًا على القدرة على إحداث تغير
في درجة احلرارة العاملية ( ،)GTPاملستندة إلى املتوسط العاملي لدرجة حرارة
سطح البحر ( )GMSTفي نقطة زمنية معينة ،و ُت ْن َسب هذه أيض ًا إلى االحترار
الذي ينتج عن الغاز املرجعي ،وهو ثاني أكسيد الكربون ،ومن ثم فهي توفر
أصداء التغير في املناخ كما توفر قيم الكفاءات اإلشعاعية ومدد البقاء في
الغالف اجلوي .ويستخدم هذان املقياسان ( )GWP ،GTPكالهما إطاراً
زمني ًا (اجلزء العلوي من الشكل  ،)TS.8يعتمد اختياره على الشخص وعلى
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السياق الذي يختار فيه .وعموماً ،فإن إمكانيات القوى املناخية على إحداث
احترار عاملي للقوى التي تؤثر على املناخ على األجل القريب تكون أعلى من
إمكانيات إحداث تغير في درجات احلرارة العاملية ( )GTPsنتيجة لتساوي
الزمن املرجح في القسر املتكامل املستخدم في إمكانيات إحداث االحترار
العاملي .وعلى ذلك ،فإن اختيار املقياس ميكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على
األهمية النسبية للتغيرات القسرية في املناخ وعلى غازات االحتباس احلراري
اجليدة االمتزاج وكذلك اختيار األفق الزمني .ويبني حتليل أثر االنبعاثات
احلالية (نبضة انبعاثات مدتها سنة واحدة) أن القوى املناخية القصيرة
األجل ،مثل الكربون األسود ،أو ثاني أكسيد الكبريت أو امليثان قد تكون
لها إسهامات مماثلة إلسهام ثاني أكسيد الكربون في اآلفاق الزمنية القصيرة
األجل (مع إشارة رياضية تكون إما مماثلة أو مخالفة له) ،ولكن تأثيراتها
تقل تدريجي ًا بالنسبة لآلفاق الزمنية األطول التي تسود فيها انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون (اجلزء العلوي في الشكل }8.7{ .)TS.8
وميكن تعريف عدد كبير من املقاييس األخرى عبر سلسلة القوى احملركة
 االستجابة  -التأثير .واليوجد مقياس وحيد ميكن أن يقارن بدقة بنيجميع العواقب (أو بعبارة أخرى استجابات البارمترات املناخية مع الزمن)
لالنبعاثات املختلفة ،كما أن أي معيار يحدد التكافؤ فيما يتعلق بتأثير واحد
لن يعطي التكافؤ للتأثيرات األخرى .اختيار املقياس إذا يعتمد بقوة على
عاقبة محددة يرغب املرء في تقييمها .ويجدر باملالحظة أن املقاييس ال حتدد
السياسات وال األهداف ،ولكنها تيسر حتليل وتنفيذ السياسات العديدة
العناصر من أجل حتقيق أهداف معينة .وتتضمن جميع خيارات املقاييس
أحكام ًا ضمنية مرتبطة بالقيمة ،مثل نوع التأثير قيد الدراسة ووزن ذلك
التأثير مع الزمن .وفي حني أن إمكانية إحداث احترار عاملي تدمج تأثيرات
حتى أفق زمني مختار (تعطي وزن ًا مساوي ًا جلميع األزمنة وطول األفق الزمني
وتعطي وزن ًا يساوي صفراً بعد ذلك) ،فإن إمكانية إحداث تغيير في درجة
احلرارة العاملية تعطي درجة حرارة لسنة واحدة مختارة فقط دون أن تعطي
وزن ًا للسنوات السابقة عليها أو الالحقة لها}8.7{ .
وإمكانية إحداث احترار عاملي ( )GWPوإمكانية إحداث تغيير في درجة
احلرارة العاملية لهما حدود ويتسمان بأوجه عدم اتفاق تتعلق مبعاجلة اآلثار
ال إذا كانت أصداء املناخ  -الكربون مدرجة لنسبة
واألصداء غير املباشرة ،مث ً
الغاز املرجعي (ثاني أكسيد الكربون) ،ولكنها غير مدرجة بالنسبة لغيره
من الغازات .وتزداد أوجه عدم التيقن بصورة مطردة مع الزيادة في إمكانية
إحداث احترار عاملي مع األفق الزمني ،ولفترة الـ  100سنة ميكن أن يصل عدم
التيقن من إمكانية إحداث غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج الحترار
عاملي إلى  40±في املائة .كما تشير عدد من الدراسات إلى أن هذا املقياس
ليس مقياس ًا مالئم ًا للسياسات التي تعتمد على درجة حرارة قصوى .وأوجه
عدم التيقن في إمكانية إحداث تغير في درجة احلرارة العاملية ( )GTPأيض ًا
تزيد مع الزمن لكونها تنشأ من نفس العوامل التي تسهم في أوجه عدم
التيقن التي تسهم في إمكانية إحداث احترار عاملي ( )GWPمع إسهامات
إضافية ناشئة عن كونها تأتي عند مسافة أبعد من بداية سلسلة القوى احملركة
 االستجابة  -التأثير وتتضمن استجابة املناخ .ومقياس إمكانية إحداثتغير في درجة احلرارة العاملية ( )GTPيكون أكثر مالءمة للسياسات القائمة
على هدف ،ولكنه في الوقت نفسه غير مالئم لكل هدف .وتتوفر اآلن قيم
املقاييس احملدَّ ثة التي تراعي التغيرات في معرفة فترات البقاء في الغالف اجلوي
والكفاءات اإلشعاعية وأصداء املناخ  -الكربون ،8.7{ .اجلدول  ،8.7اجلدول
 ،8.A.1الفصل  8جدول املواد التكميلية }8.SM.16
وباستخدام مقاييس االنبعاثات هذه ،ميكن تقييم التأثير املناخي لالنبعاثات
السابقة أو احلالية الناشئة عن األنشطة املختلفة .وميكن لهذا التحديد القائم
على األنشطة أن يوفر معلومات إضافية متصلة بالسياسات ،إذ إن التأثير
املباشر لهذه األنشطة باختيارات مجتمعية معينة يفوق تأثير االنبعاثات
الكلية .فاالنبعاثات املكافئة لسنة واحدة (نبضة) تستخدم في أحيان كثيرة
لتحديد األثر الكمي على املناخ في املستقبل .ومن هذا املنظور ،وباستخدام
املقياس املطلق إلمكانية إحداث تغيير في درجة حرارة العالم ()GTP
لتوضيح النتائج ،تكون للطاقة والصناعة أكبر اإلسهامات في االحترار الذي
يحدث على مدى الـ  50إلى الـ  100سنة التالية (الشكل  ،T.S.8اللوحة
السفلي) .كما ينتج عن حرق الوقود املنزلي األحفوري واحليوي والكتلة
األحيائية والنقل على الطرق إسهامات كبيرة نسبي ًا على االحترار على هذه
ا

امللخص الفني
النطاقات الزمنية ،بينما تكون االنبعاثات احلالية من القطاعات التي تطلق
كميات كبيرة من امليثان (تربية املاشية ومقالب النفايات والزراعة) أكثر أهمية
في اآلفاق الزمنية األقصر (حتى نحو  20سنة) .ويتمثل منظور مفيد آخر في
فحص تأثير االنبعاثات احلالية املستدامة .وألن زوال املواد املنبعثة يتم على
أساس فترة بقائها في الغالف اجلوي ،فإن الفصائل التي تبقى لفترات قصيرة
تظل عند قيم ثابتة تقريب ًا بينما تتراكم الغازات التي تبقى لفترات طويلة في
هذا التحليل .وفي كلتا احلالتني ،تؤدي القطاعات التي حتدث أكبر التأثيرات
في االحترار الطويل األجل (الطاقة والصناعة) إلى حدوث تبريد على األجل

القصير (نتيجة النبعاثات ثاني أكسيد الكبريت أساساً) ،ومن ثم ميكن أن
تؤدي االنبعاثات الصادرة من تلك القطاعات إلى استجابات متعارضة ملتوسط
درجة احلرارة العاملية على النطاقات الزمنية القصيرة األجل والطويلة األجل.
وتعتمد األهمية النسبية للقطاعات األخرى على الفترة الزمنية واملنظور
املختارين .وكما هو احلال بالنسبة للقسر اإلشعاعي ( )RFأو القسر اإلشعاعي
الفعال ( ،)ERFفإن أوجه عدم التيقن في تأثيرات األهباء كبيرة ،وارجاع
التفاعالت بني األهباء والسحب إلى مكونات فردية معينة هو عزو ضعيف
التقييد8.7{ .؛ الفصل  - 8املواد التكميلية ،الشكالن } 8.SM.10 ،8.SM.9

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)اﳌﻜﺎﻓﺊ ﺑﺎﻟﺒﻴﺘﺎﻏﺮام ﻛﺮﺑﻮن(
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ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﺔ اﳊﺮارة )  10ﻛﻠﻔﻦ(
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الشكل ( | TS.8اللوحة العليا) االنبعاثات العاملية البشرية املنشأ في الوقت الراهن املرجحة بإمكانية إحداث احترار عاملي ( )GWPوإمكانية إحداث تغير في درجة احلرارة العاملية
( )GTPفي اآلفاق الزمنية املختارة .وانبعاثات العام ( 2008نبضة لعام وحيد) مرجحة بإمكانية إحداث احترار عاملي ( ،)GWPوهي املتوسط العاملي للقسر اإلشعاعي ( )RFلكل
وحدة كتلة منبعثة متكاملة على مدى عدد السنوات بالنسبة إلى القسر الناجت عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،وإمكانية إحداث تغير في درجة احلرارة العاملية ( )GTPالتي
تقدر التأثير على املتوسط العاملي لدرجة احلرارة على أساس التطور الزمني لكل من القسر اإلشعاعي واستجابة املناخ لكل وحدة كتلة منبعثة بالنسبة إلى تأثير انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون .والوحدات املستخدمة هي ‘مكافئ ثاني أكسيد الكربون’ ،الذي يعكس التكافؤ بني بارامتر التأثير لوحدة القياس املختارة فقط (القسر اإلشعاعي ( )RFاملتكامل في
األفق الزمني إلمكانية إحداث احترار عاملي ()GWP؛ والتغير في درجة احلرارة في النقطة املختارة من الزمن لدرجة احلرارة العاملية مقومة بوحدات بيتاغرام من ثاني أكسيد الكربون
املكافئ) (احملور األيسر) ويبتاغرام من الكربون املكافئ (احملور األمين)( .اللوحة السفلى) تستخدم إمكانية إحداث تغير في درجات احلرارة العاملية املطلقة ( )AGTPكدالة للزمن
مضروبة في كمية االنبعاثات الراهنة جلميع املركبات من القطاعات املبينة لتقدير االستجابة ملتوسط إمكانية إحداث تغير في درجة احلرارة العاملية ( AGTPمماثلة إلى  ،GTPإال أنها
غير معدلة ملراعاة تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) .وال يوجد سوى تأثير طفيف في القيم النسبية للقطاعات لألفق الزمني البالغ  60إلى  100سنة .وال تظهر التفاعالت بني
األهباء والسحب وال للسحب السمحاقية الناجتة من التكاثف في اللوحة العليا{ .الشكالن }8.33 ،8.32
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املقدمة
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يتحقق فهم نتائج النظام املناخي من خالل دمج الرصدات والدراسات
النظرية لعمليات التأثير التفاعلي ومناذج احملاكاة .ومقارنة بتقرير التقييم
وحتسن النماذج املناخية
الرابع ( ،)AR4تسمح الرصدات األكثر تفصي ً
ال ُّ
(انظر اإلطار  )TS.4حالي ًا بعزو التغيرات املكتشفة إلى التأثيرات البشرية
في عدد أكبر من مكونات النظام املناخي .ويشير اتساق التغيرات
املرصودة واملنمذجة عبر النظام املناخي ،مبا في ذلك التغيرات في درجات
احلرارة اإلقليمية والدورة املائية وميزانية الطاقة العاملية والغالف اجلليدي
واحمليطات (مبا في ذلك حتمض احمليطات) ،إلى حدوث تغير في املناخ
العاملي ناجم أساس ًا عن الزيادات في تركيزات غازات االحتباس احلراري
اجليدة االمتزاج الناجتة عن األنشطة البشرية}10{ .

..
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درجة احلرارة السطحية

60

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )(HadCRUT4
ﲢﻠﻴﻞ )(GISTEMP
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺪﻣﺞ ﳊﺮارة ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﶈﻴﻂ

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ومن املرجح إلى حد كبير أن تكون األنشطة البشرية قد تسببت في أكثر
من نصف الزيادة املرصودة في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية
خالل الفترة من  1951إلى  .2010وتدعم هذا التقييم أدلة قوية مستقاة

)ب(

)ج(

اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

منذ صدور تقرير التقييم الرابع ( ،)AR4سمحت تطورات عديدة
باجراء حتديد كمي أكثر دقة للتأثير البشري للتغيرات في درجة احلرارة
السطحية .وقد درست أوجه عدم اليقني املتعلقة بالرصد بعمق أكبر
بكثير من ذي قبل ،وينظر التقييم حالي ًا في رصدات العقد األول من
القرن احلادي والعشرين كما حتسنت عمليات احملاكاة باستخدام جيل
جديد من النماذج املناخية القادرة على محاكاة املناخ التاريخي في
جوانب كثيرة مقارنة باجليل السابق من النماذج التي استخدمت في
تقرير التقييم الرابع ( .)AR4وتبقى حاالت الشذوذ املرصودة خالل
السنوات األخيرة واملتعلقة باملتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية
للفترة  1919-1880خارج نطاق حاالت الشذوذ اخلاصة باملتوسط العاملي
لدرجة احلرارة السطحية في عمليات احملاكاة التي جترى في إطار املرحلة
اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة (،)CMIP5
مع أخذ التأثير الطبيعي فقط في االعتبار ،إال أنها تتسق مع مجموعة
عمليات احملاكاة التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني
النماذج املناخية املتقارنة ( ،)CMIP5مبا في ذلك التأثيرات البشرية املنشأ
والطبيعية (الشكل  ،)TS.9مع أن بعض النماذج الفردية تبالغ في تقدير
اجتاه التغير نحو االحترار ،بينما تقلل النماذج األخرى من شأنه .وبشكل
عام ،تظهر عمليات احملاكاة التي تشمل تغيرات في غازات االحتباس
احلراري اجليدة االمتزاج فقط بدون أن تشمل تغيرات في األهباء اجلوية،
احتراراً أقوى من االحترار الذي مت رصده (الشكل  .)TS.9ويتسق منحى
درجات احلرارة املرصودة خالل الفترة  ،2010-1951التي متيزت باحترار
معظم مناطق العالم وبأشد االحترار في قارات نصف الكرة الشمالي في
أغلبية األماكن املرصودة ،مع اجتاهات التغير في درجات احلرارة الناجتة من
عمليات احملاكاة التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة من املشروع (،)CMIP5
مبا في ذلك التأثيرات البشرية املنشأ والطبيعية ،ولكنها ال تتسق مع التغير
في درجات احلرارة في عمليات احملاكاة التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة
من املشروع ( ،)CMIP5مبا في ذلك تلك التي تدرس التأثيرات الطبيعية
فقط .ويقوم عدد من الدراسات بتقصي آثارالتذبذب املتعدد العقود في
احمليط األطلسي ( )AMOعلى املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية.
ومع أن بعض الدراسات تخلص إلى أن التذبذب املتعدد العقود في احمليط
األطلسي ( )AMOيضطلع بدور مهم كمحرك لتقلبية املتوسط العاملي
لدرجة احلرارة السطحية على مدى العقود ،لم يظهر التذبذب املتعدد
العقود في احمليط األطلسي ( )AMOتغيراً ملحوظ ًا خالل الفترة -1951
 2010ميكن أن تستند إليه التقييمات احلالية ،كما تشير التقييمات
بدرجة عالية من الثقة إلى أن التذبذب املتعدد العقود في احمليط األطلسي
لم يسهم إال بقدر ضئيل في اجتاه تغير املتوسط العاملي لدرجة احلرارة
السطحية بني عام  1951وعام ( 2010أقل بكثير من  0.1درجة مئوية).
{10.3 ،9.8.1 ،2.4؛ }FAQ9.1

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

TS.4

فهم النظام املناخي وتغيراته األخيرة

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎرﻧﺔ )(CMIP3
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎرﻧﺔ )(CMIP5
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ

)أ(

اﻟﺴﻨﺔ

الشكل  | TS.9ثالثة تقديرات رصدية للمتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية (اخلطوط
السوداء) حسب مركز هادلي /وحدة البحوث املناخية واملجموعة الرابعة لبيانات درجات احلرارة
السطحية املعروضة في شكل نقاط شبكية ( ،)HadCRUT4ومعهد  Goddardللدراسات الفضائية
وحتليل  GISTEMPلدرجات احلرارة السطحية والتحليل املدمج حلرارة سطح اليابسة واحمليط ()MLOST
باملقارنة مع مناذج احملاكاة (املرحلة الثالثة من مشروع مقارنة النماذج املناخية املتقارنة (- )CMIP3
اخلطوط الزرقاء الرفيعة واملرحلة اخلامسة من مشروع مقارنة النماذج املناخية املتقارنة (- )CMIP5
اخلطوط الصفراء الرفيعة) مع التأثيرات البشرية املنشأ والطبيعية (أ) التأثيرات الطبيعية فقط
(ب) تأثير غازات االحتباس احلراري فقط (ج) متثل اخلطوط احلمراء والزرقاء السميكة املتوسطات
املتاحة من كافة عمليات احملاكاة املتعلقة باملرحلتني الثالثة واخلامسة ملشروع املقارنة بني النماذج
املناخية املتقارنة على التوالي .وتستتر جميع بيانات احملاكاة والرصد باستخدام تغطية(  (�Had
( )CRUT4إذ أن ملجموعة البيانات املعنية تغطية مكانية محدودة إلى أقصى مدى) ،وتظهر متوسط
حاالت الشذوذ في املتوسط العاملي للفترة  ،1919-1880حيث حتسب جميع البيانات أو ًال كحاالت
شاذة بالنسبة للفترة  1990-1961في كل إطار شبكي .تبني الصورة املدرجة داخل اللوحة (ب)
املجموعات الثالث من البيانات الرصدية املميزة بألوان مختلفة{ .الشكل }10.1
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اإلطار  |TS.3النماذج املناخية والفجوة في املتوسط العاملي لالحترار السطحي في السنوات اخلمس عشرة املاضية

وفترات الفجوة البالغة خمس عشرة سنة شائعة في كل من السالسل الزمنية املرصودة والسالسل الزمنية التاريخية اخلاصة باملتوسط العاملي  GMSTفي املرحلة
اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة .غير أن حتليل املجموعة الكاملة لعمليات احملاكاة التاريخية في املرحلة اخلامسة من املشروع CMIP5
تكشف أن  111من أصل  114من هذه املجموعات تظهر اجتاه تغير متوسط أعلى مما سجل خالل الفترة  2012-1998لكامل املجموعة (يبلغ متوسط التغير
للمرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة البينية للنماذج املناخية املتقارنة  0.21درجة مئوية لكل عقد (اإلطار  ،TS.3الشكل  1أ) .وهذا الفرق بني التغير
احملاكى والتغير املرصود ميكن أن ينتج عن اقتران أكثر من سبب واحد (أ) التقلبية الداخلية للمناخ ،و (ب) تأثير إشعاعي غير موجود أو غير صحيح ،و
(ج) خطأ في استجابة النموذج .وسيتم أدناه تقييم هذه املصادر احملتملة لالختالف التي ال يستبعد بعضها بعضاً ،كما يجري تقييم سبب الفجوة في
اجتاه التغير املرصود للمتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية 9.4.1 ،9.3.2 ،2.4.3{.GMST؛ اإلطار }9.2
ا

التقلبية الداخلية للمناخ
ميكن أن تنشأ الفترات من  10إلى  15سنة التي تبرز فيها الفجوة كمظهر من مظاهر التقلبية الداخلية العقدية للمناخ التي تعزز في بعض األحيان اجتاه
التغير الطويل األجل الناجت عن العوامل اخلارجية وتتصدى له في أحيان أخرى .وتقلل التقلبية الداخلية إذاً من أهمية التغيرات على فترات قصيرة متتد
من  10إلى  15سنة فيما يتعلق بتغير املناخ في األجل الطويل .وعالوة على ذلك ،ال يتوقع أن يتوافق توقيت تقلبية املناخ العقدية الداخلية مع عمليات
احملاكاة التاريخية التي جترى في إطار املرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5نظراً ألن أفق إمكانية التنبؤ ال يزيد عن  10إلى  20سنة (تبدأ عمليات احملاكاة
التاريخية التي جترى في إطار املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5عادة نحو عام  1850من خالل تشغيل محكوم) .ولكن النماذج املناخية تظهر عقود
إفردية تبرز خاللها الفجوة في تغير املتوسط العاملي لالحترار السطحي حتى خالل فترة طويلة من امتصاص طاقة النظام املناخي ،وفي مثل هذه احلالة،
يتحقق التوازن في ميزانية الطاقة بامتصاص متزايد للحرارة من حتت سطح احمليطات11.2.2 ،9.3.2 ،2.4.3{ .؛ اإلطاران }9.2 ،2.2
ونظراً للقيود التي تكتنف أخذ العينات ،فإن من غير املؤكد ما إذا كانت قد حدثت زيادة في معدل امتصاص احلرارة حتت سطح احمليطات خالل السنوات
اخلمس عشرة املاضية .ولكن من املرجح بدرجة كبيرة أن يكون النظام املناخي ،مبا في ذلك أجزاء احمليطات التي يزيد عمقها عن من  700م ،قد واصلت
امتصاص الطاقة خالل الفترة  .2010-1998وأسفر االتساق بني املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية وتراكم الطاقة املعني ،فاستمر في االرتفاع خالل
ال عن معدله خالل الفترة  .2012-1993ويؤدي االتساق بني احملتوى احلراري املرصود والتغيرات في مستوى سطح
الفترة  2012-1998مبعدل يقل قلي ً
البحر إلى درجة عالية من الثقة في تقييم تراكم طاقة احمليطات املتواصل ،الذي يتسق بدوره مع اختالل التوازن اإلشعاعي اإليجابي للنظام املناخي .وعلى
النقيض من ذلك ،هناك أدلة محدودة على أن الفجوة في تغير املتوسط العاملي لالحترار السطحي قد ترافقت مع معدل زيادة أبطأ في احملتوى احلراري
للمحيطات عند أعماق تتراوح بني  0و  700متر عند مقارنة الفترة  2010-2003والفترة  .2010-1971وهناك توافق محدود بشأن هذا التباطؤ في معدل
يبي التحليالن اآلخران استمرار هذه الزيادة بشكل مطرد،3.2.3{ .
الزيادة ،إذ أن ثالثة من أصل خمسة حتاليل تظهر تباطؤاً في معدل الزيادة بينما ّ
8.5.1 ،3.7 ،3.2.4؛ 13.3؛ اإلطاران  3.1و }13.1
وخالل فترة السنوات اخلمس عشرة التي بدأت عا م  ،1998يقع مستوى النزوع إلى التغير في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية للمجموعة
 CRUT4حتت مستوى جميع التغيرات التي تركز على احملاكاة بالنماذج تقريب ًا (اإلطار  ،TS.3الشكل 1أ) ،بينما يزيد خالل فترة السنوات اخلمس
عشرة املاضية التي تنتهي في عام  1998عن  93من أصل  114من اجتاهات التغير املنمذجة (اإلطار  ،TS.3الشكل 1ب؛ ومتوسط اجتاه التغير للمجموعة
 HadCRUT4البالغ  0.26درجة مئوية في العقد ،ومتوسط اجتاه التغير ملجموعة املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ()CMIP5
البالغ  0.16درجة مئوية في العقد) .وخالل فترة االثنتني وستني سنة املمتدة من  1951إلى  2012يتوافق متوسط االجتاه املرصود مع متوسط اجتاه مجموعة
املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة في حدود  0.02درجة مئوية في العقد (اإلطار  ،TS.3الشكل  1ج؛ متوسط االجتاه
اخلاص مبجموعة املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5البالغ  0.13درجة مئوية للعقد) .ومن ثم ،هناك ثقة عالية بدرجة كبيرة في أن مناذج املرحلة
اخلامسة من املشروع  CMIP5تظهر اجتاهات متفقة مع رصدات املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ،على الرغم من االختالف حول فترة السنوات
اخلمس عشرة األخيرة .ونتيجة لتقلبية املناخ الداخلية ،يقترب االجتاه اخلاص باملتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية في بعض األحيان من أحد طرفي
أي مجموعة منوذجية في أي فترة متتد خلمس عشرة سنة ،وهو تأثير واضح في اإلطار  TS.3الشكالن  1أ و ب بسبب تأثر املتوسط العاملي لدرجة احلرارة
السطحية بظاهرة النينيو الشديدة القوة التي حدثت في عام { .1998اإلطار }9.2

�Had

وعلى خالف عمليات احملاكاة التاريخية التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ( )CMIP5املذكورة أعاله ،بدأت
اإلسقاطات املتعلقة باملرحلة اخلامسة من املشروع  CMIP5انطالق ًا من حالة املناخ في أواخر التسعينات من القرن املاضي وبداية القرن احلادي والعشرين.
وهناك أدلة متوسطة على أن هذه التنبؤات املستهلة تظهر متوسط ًا عاملي ًا لدرجة احلرارة السطحية يقل بنحو  0.05إلى  0.1درجة مئوية مقارنة بعمليات
احملاكاة التاريخية (غير املستهلة) وحتافظ على هذا املتوسط العاملي املنخفض لدرجة احلرارة السطحية خالل السنوات القليلة األولى من عملية احملاكاة .وفي
بعض هذه النماذج املستهلة ،يحدث جزء من هذه املستويات املنخفضة للمتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية نتيجة حملاكاة النماذج بشكل صحيح
لتحول حدث في عام  2000تقريب ًا من طور إيجابي إلى طور سلبي للتذبذب فيما بني العقود في احمليط الهادئ ( .)IPOولكن حتسني مراحل التذبذب فيما
بني العقود في احمليط الهادئ ( )IPOعن طريق الشروع فيها ال يسود على النطاق العاملي عبر إسقاطات املرحلة اخلامسة من املشروع ( .)CMIP5وعالوة
على ذلك ،وعلى الرغم من أن بعض االنخفاض في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية الذي تؤدي إليه مرحلة الشروع ينشأ بالفعل نتيجة بدء مرحلة
التقلبية الداخلية على نحو صحيح ،قد ينتج بعضه اآلخر عن تصحيح حتيز في أحد النماذج يعود إلى تأثير خاطئ في املاضي أو إلى استجابة منوذجية خاطئة
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أظهر املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTتغيراً خطي ًا متزايداً أصغر بكثير على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية مما كان عليه خالل
السنوات الثالثني إلى الستني املاضية (اإلطار  ،TS.3الشكل 1أ ،ج) .واستناداً ملجموعة البيانات الرصدية ،قدر أن التغير في املتوسط العاملي لدرجة
احلرارة السطحية خالل الفترة  2012-1998يبلغ نحو ثلث إلى نصف التغير خالل الفترة  .2012-1951وعلى سبيل املثال ،تبلغ قيمة التغير في املجموعة
 HadCRUT4 0.04درجة مئوية في العقد للفترة  2012-1998مقارنة مع  0.11درجة مئوية في العقد للفترة  .2012-1951وسجل التغير املرصود
للمتوسط  GMSTتراجع ًا ملحوظ ًا بشكل واضح خالل فصل الشتاء في نصف الكرة األرضية الشمالي .وحتى في وجود هذه الفجوة في تغير املتوسط
العاملي  ،GMSTكان العقد األول من القرن احلادي والعشرين أكثر العقود احتراراً في سجالت املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية  .GMSTومع ذلك،
إن ظهور الفجوة في تغير املتوسط العاملي  GMSTخالل السنوات اخلمس عشرة املاضية يثير سؤالني عن سبب حدوثها وعن قدرة النماذج املناخية على
التنبؤ بها مرة أخرى9.4.1 ،2.4.3{ .؛ اإلطار 9.2؛ اجلدول } 2.7
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لتأثير حدث في املاضي ،والسيما في احمليطات .وال يزال احلجم النسبي لهذه التأثيرات غير معروف في الوقت احلاضر؛ وباإلضافة إلى ذلك ،ال ميكن تقييم
نوعية نظام التنبؤ استناداً إلى إسقاط واحد (في هذه احلالة إسقاط مدته عشر سنوات خالل الفترة  .)2012-1998وبشكل عام ،هناك مستوى متوسط
من الثقة في أن مرحلة الشروع تؤدي إلى عمليات محاكاة للمتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية خالل الفترة  2012-1998تكون أكثر اتساق ًا مع اجتاه
التغير في الفجوة املرصود من عمليات احملاكاة التاريخية غير املستهلة التي تؤدى في املرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5وفي أن الفجوة تنتج جزئي ًا عن
التلقبية الداخلية التي ميكن التنبؤ بها على النطاقات املتعددة السنوات ،11.2.3 ،11.1{ .اإلطارات  2.5و  9.2و  11.1و }11.2
التأثير اإلشعاعي
يستجيب املك ّون القسري لتغير املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية الجتاه التأثير اإلشعاعي الفعال على نحو سريع نسبي ًا وبشكل خطي تقريب ًا على
النطاقات الزمنية العقدية وفيما بني العقود وفي إطار تأثير إشعاعي فعال يتزايد بصفة مستمرة (درجة متوسطة من الثقة) .وترتبط االستجابة القسرية املتوقعة
لتغير املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية بالتأثير اإلشعاعي الفعال من خالل عامل مت تقديره لزيادة بنسبة  1في املائة في تركيز ثاني أكسيد الكربون في
مجموعة املرحلة اخلامسة من املشروع (CMIP5) مبقدار [ 2.0من  1.3إلى  2.7واط/م 2لكل درجة مئوية] (نطاق عدم اليقني  90في املائة) .وعلى ذلك،
ميكن حتويل التغير في التأثير اإلشعاعي الفعال تقريب ًا إلى استجابة قسرية تتعلق بالتغير في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ،مما يسمح بإجراء تقييم
ملقدار التغير في التأثير اإلشعاعي الفعال على التغير في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية املبينة في اإلطار  ،TS.3الشكل { .1اإلطار }9.2
ويبلغ أفضل تقدير للتغير في التأثير اإلشعاعي الفعال خالل الفترة [ 0.22 ،2011-1998من  0.10إلى  ]0.34واط/م 2لكل عقد (نطاق عدم اليقني
 90في املائة) حسبما ورد في تقرير التقييم اخلامس ( ،)AR5وهو أقل كثيراً من التغير خالل الفترة [ 0.32( 1998-1984من  0.22إلى  ]0.42واط/م2
لكل عقد؛ مع اإلشارة إلى الثوران البركاني الشديد عام  1982والتغير خالل الفترة [ 0.31( 2011-1951من  0.19إلى  ]0.40واط/م 2لكل عقد؛ اإلطار
 ،TS.3الشكل  1د-و؛ واختير عام  2011كآخر عام ألن البيانات املتاحة أكثر محدودية من البيانات املتعلقة باملتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية).
وتبلغ االستجابة القسرية الناجتة اخلاصة باملتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية حوالي [ 0.12من  0.05إلى  ]0.29درجة مئوية لكل عقد ،و[ 0.19من
 0.09إلى  ]0.39درجة مئوية لكل عقد ،و[ 0.18من  0.08إلى  ]0.37درجة مئوية لكل عقد للفترات  2011-1998و 1998-1984و 2011-1951على
التوالي (تفترض نطاقات عدم اليقني أن نطاق عامل التحويل إلى تغير في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية وللتغير في التأثير اإلشعاعي الفعال
ذاته نطاقان مستقالن) .وبالتالي ،قد يفسر أفضل تقدير للتغير في التأثير اإلشعاعي الفعال بني الفترة  2011-1998والفترة  2011-1951حسبما ورد في
تقرير التقييم اخلامس ( )AR5بنحو نصف ( 0.05درجة مئوية في العقد) الفرق بني تغير املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية لهاتني الفترتني (من
 0.06إلى  0.08درجة مئوية لكل عقد ،بحسب مجموعة بيانات الرصد)}8.5.2{ .
ويعود االنخفاض في أفضل تقدير لتغير التأثير اإلشعاعي الفعال الوارد في تقرير التقييم اخلامس ( )AR5على مدى الفترة  2011-1998مقارنة بالفترتني
 1998-1984و 2011-1951في معظمه لتناقص التأثيرات الطبيعية التي بلغت [ 0.16-من  0.27-إلى  ]0.06-واط/م 2لكل عقد خالل الفترة
 2011-1998باملقارنة مع [ 0.01من  0.00-إلى  ]0.01+واط/م 2لكل عقد خالل الفترة  .2011-1951وانتقل القسر الشمسي من قيمه عليا نسبية
في عام  2000إلى قيمه دنيا نسبية في عام  ،2009مع فرق من ذروة إلى ذروة يبلغ نحو  0.15واط/م 2واجتاه تغير خطي يبلغ  0.10-واط/م 2لكل عقد
خالل الفترة  .2011-1998وعالوة على ذلك ،ساهمت سلسلة من الثورات البركانية الصغيرة في زيادة حمل الهباء اجلوي الستراتوسفيري املرصود بعد
عام  ،2000مما أدى إلى إسهام سلبي إضافي الجتاه التغير اخلطي للتأثير اإلشعاعي الفعال من حوالي  0.06-واط/م 2لكل عقد خالل الفترة 2011-1998
(اإلطار  ،TS.3الشكل  1د ،و) .وخالف ًا لذلك ،تشير التقديرات املستمدة من السواتل واملتعلقة بالعمق الضوئي للهباء اجلوي التروبوسفيري إلى
حدوث تغير إجمالي طفيف في املتوسط العاملي للعمق الضوئي للهباء اجلوي خالل السنوات العشر األخيرة ،مما يدل على تغير طفيف في التأثير القسري
الفعال بسبب التفاعل بني الهباء اجلوي واألشعة (مستوى منخفض من الثقة نظراً للمستوى املتدني من الثقة في تغير العمق الضوئي للهباء اجلوي ذاته).
والسحب ،هناك باملثل مستوى
وعالوة على ذلك ،ونظراً للمستوى املنخفض من الثقة في التأثير اإلشعاعي الفعال بسبب التفاعالت بني الهباء اجلوي ُ
.
اجلدول
؛
.
اإلطار
منخفض من الثقة في هذا التغير على مدى السنوات اخلمس عشرة األخيرة2.2.3{ .؛ 8.4.2؛ 10.3.1 ،8.5.2 ،8.5.1؛
}8 5
10 2
وفيما يتعلق بالفترتني  1998-1984و ،2011-1951ينحرف متوسط تغير التأثير اإلشعاعي الفعال ملجموعة املرحلة اخلامسة من املشروع (CMIP5) عن
أفضل تقدير لتغير التأثير اإلشعاعي الفعال الوارد في تقرير التقييم اخلامس ( )AR5مبقدار  0.01واط/م 2فقط (اإلطار  ،TS.3الشكل  1هـ ،و) .غير أن
مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع (CMIP5) ال تتضمن بعض املساهمات املتعلقة بخفض التأثير اإلشعاعي الفعال بعد عام  ،1998مثل كمية الهباء اجلوي
الستراتوسفيري الذي تزايد بعد عام  2000واملستوى األدنى للنشاط الشمسي الذي كان منخفض ًَا بصورة غير عادية في عام  .2009ومع ذلك ،يقل متوسط
التغير في التأثير اإلشعاعي الفعال ملجموعة املرحلة اخلامسة من املشروع (C MIP5) خالل الفترة  2011-1998عن أفضل تقدير للتغير في التأثير اإلشعاعي
الفعال الوارد في تقرير التقييم اخلامس ( )AR5مبقدار  0.03واط/م 2لكل عقد (اإلطار  ،TS.3الشكل  1د) .وعالوة على ذلك ،يظهر املتوسط العاملي
ال للرصدات .وعلى الرغم
للعمق الضوئي للهباء اجلوي في مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع (C MIP5) تغيراً طفيف ًا خالل الفترة  2012-1998يكون مماث ً
من أهمية أوجه عدم اليقني املتعلقة بالتأثيرات القسرية ،ال يظهر متوسط عاملي للتأثيرات القسرية غير صحيح أو ناقص في مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع
(CMIP5) على مدى السنوات اخلمس عشرة األخيرة ميكن أن يفسر االختالف بني الرصدات والنماذج خالل فجوة االحترار}9.4.6{ .
اخلطأ في استجابة النماذج
ميكن تفسير التباين بني اجتاهات التغير في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية املنمذجة واملرصودة خالل الفترة  2012-1998بشكل جزئي عن طريق
نزوع بعض مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع (CMIP5) حملاكاة درجة احترار أعلى استجابة للزيادات في تركيز غازات االحتباس احلراري مما يتسق مع
الرصدات .وإذا مت حساب املتوسط على نطاق مجموعات النماذج التي جرى تقييمها في القسم  ،10.3.1يكون أفضل تقدير لغازات االحتباس احلراري
وعوامل القياس البشرية املنشأ األخرى أقل من واحد (ولكن ليس بدرجة كبيرة ،الشكل  ،)10.4مما يشير إلى ضرورة خفض متوسط استجابات النماذج
واالستجابات األخرى البشرية املنشأ لتحقيق أفضل تناسب مع الرصدات .وتوفر هذه النتيجة أدلة على أن بعض مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع
(CMIP5) تبالغ في استجابة غازات االحتباس احلراري والعوامل األخرى البشرية املنشأ (التي تسيطر عليها تأثيرات األهباء اجلوية) عما يحدث في الواقع
(مستوى ثقة متوسط) .ونتيجة لذلك ،يذكر في الفصل  11أنه ينبغي خفض إسقاطات النماذج للمتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية في األجل
القريب بنسبة  10في املائة تقريباً .ولكن هذا اخلفض ال يكفي لتفسير املبالغة في تقدير التغير في املتوسط الذي يسفر عنه النموذج فيما يتعلق باملتوسط
العاملي لدرجة احلرارة السطحية على مدى فترة الفجوة10.3.1{ .؛ }11.3.6
ال آخر للخطأ في النماذج .وقد أشير إلى أن االنخفاض في بخار املاء
ويعد التمثيل الضعيف لبخار املاء في الطبقات العليا للغالف اجلوي مصدراً محتم ً
الستراتوسفيري بعد عام  2000قد أدى إلى انخفاض األشعة الطويلة املوجات الهابطة فساهم بالتالي في التبريد السطحي الذي رمبا تكون النماذج قد أغفلته.
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ولكن هذا التأثير قيم هنا على أنه تأثير ضئيل ،ألن بخار املاء الستراتوسفيري استعاد وضعه الطبيعي بعد عام 9.4.1 ،2.2.2{ .2005؛ اإلطار }9.2
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اإلطار  ،TS.3الشكل ( | 1اللوحات العليا) اجتاهات املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية املرصودة واحملاكاة بالدرجة املئوية في العقد ،خالل الفترات ( 2012-1998أ)-1984 ،
( 1998ب) ،و( 2012-1951ج) ،وفيما يتعلق بالرصدات ،هناك  100عملية محققة في إطار املجموعة الرابعة لبيانات درجات احلرارة مبينة في شكل نقاط شبكية ()HadCRUT4
ملركز هادلي /وحدة البحوث املناخية (باللون األحمر املخطط) .وتتعلق أوجه عدم اليقني املبينة بواسطة عرض املجموعة بالبنية اإلحصائية للمتوسط العاملي فقط ،على نقيض أوجه
عدم اليقني املتعلقة بالتغير واملذكورة في القسم  ،2.4.3التي تشمل تقديراً لتقلبية املناخ الداخلية .وخالف ًا لذلك ،متثل التقلبية الداخلية هنا بواسطة عرض مجموعة النماذج .وفيما
يتعلق بالنماذج ،يتم بيان جميع العمليات التاريخية احملققة واملتاحة الـ  114التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة من املشروع  ،CMIP5ويتم توسيع نطاقها بعد عام  2005بواسطة سيناريو
مسار التركيز النموذجي  4 .5وخالل عام ( 2012اللون الرمادي املظلل)( .اللوحات السفلى) اجتاهات التأثير اإلشعاعي الفعال (بالواط/م 2لكل عقد) خالل الفترات (د) -1998
ويبي الشكل أفضل تقدير الجتاهات التغير في التأثير اإلشعاعي الفعال (اللون األحمر املظلل) وللتغير في التأثير اإلشعاعي الفعال
 ،2011و( 1998-1984هـ) ،و( 2011-1951و)ّ .
للمرحلة اخلامسة من املشروع ( CMIP5اللون الرمادي املظلل) حسبما ورد في تقرير التقييم اخلامس .ومتثل اخلطوط السوداء امللساء نسخ ًا من مخططات توزيع التواتر .وتتم معايرة
كل مخطط من مخططات توزيع التواتر لتصبح مساحته الكلية مساوية لواحد ،8.5.2 ،2.4.3{ .اإلطار  ،9.2الشكل 8.18؛ اإلطار  ،9.2الشكل }1
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وباختصار ،تعزى فجوة االحترار املرصودة مؤخراً ،التي تعرف بأنها االنخفاض في اجتاه تغير املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية خالل الفترة
 2012-1998باملقارنة مع اجتاه التغير خالل الفترة  2012-1951بنفس القدر تقريب ًا إلى تبريد ساهمت فيه التقلبية الداخلية واجتاه متراجع في التأثير
اخلارجي (تقديرات اخلبراء ،مستوى ثقة متوسط) .ويعود التراجع في اجتاه التأثير أساس ًا إلى اجتاه تأثير سلبي من الثورات البركانية والطور االنحداري
للدورة الشمسية .ولكن ثمة مستوى منخفض من الثقة في حتديد دور اجتاه التأثير في حدوث الفجوة حتديداً كمياً ،بسبب أوجه عدم اليقني بشأن تغير
مقدار التأثير البركاني ومستوى الثقة املنخفض في اجتاه تأثير األهباء اجلوية{ .اإلطار }9.2
وعمليات احملاكاة التاريخية التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة من املشروع  CMIP5كلها تقريب ًا ال تعيد انتاج فجوة االحترار املرصودة مؤخراً .وثمة مستوى
متوسط من الثقة في أن االختالف في تغير املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية بني النماذج والرصدات خالل الفترة  2012-1998يعود إلى حد كبير
إلى التقلبية الداخلية ،مع إسهامات ممكنة من اخلطأ الناجم عن التأثير ومبالغة بعض مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع  CMIP5في تقدير االستجابة للتأثير
املتزايد لغازات االحتباس احلراري .وال يظهر االجتاه النموذجي في التأثير اإلشعاعي الفعال اخلاص باملرحلة اخلامسة من املشروع  ،CMIP5فيما يبدو ،أي
حتيز واضح عن أفضل تقدير ورد في تقرير التقييم اخلامس  AR5خالل الفترة  .2012-1998غير أن مستوى الثقة في هذا التقييم للتأثير اإلشعاعي الفعال
في املرحلة اخلامسة من املشروع  CMIP5يكون منخفضاً ،ويعود ذلك أساس ًا إلى أوجه عدم اليقني بشأن تأثير األهباء اجلوية في النماذج والعمليات املرتبطة
به ،التي قد تسبب بفعل عدم التجانس املكاني ،خطأ لم يكتشف في تغير املتوسط العاملي للتأثير اإلشعاعي الفعال حتى في غياب اجتاه للتغير في املتوسط
العاملي لكمية الهباء اجلوي املتراكمة{ .اإلطار }9.2
وتشير أسباب االختالف بني الفجوة املرصودة في تغير املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية واجتاه املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية
احملاكى بالنماذج خالل الفترة  2012-1998إلى أن أغلبية التغيرات في املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية التي تستمر  15عام ًا ستكون أوسع
نطاق ًا في املستقبل القريب مما كانت عليه خالل الفترة  2012-1998إال في حال حدوث ثوران بركاني مهم (مستوى عال من الثقة؛ لالطالع على
تقييم شامل لإلسقاطات على املدى القريب للمتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية ،انظر القسم  .)11.3.6وهناك أربعة أسباب تؤدي إلى هذا
االستنتاج :أو ًال ،من املتوقع أن تستمر زيادة تركيزات غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ في جميع سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية؛
ثانياً ،من املتوقع أن تنخفض تركيزات األهباء اجلوية البشرية املنشأ في جميع سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ،وأن ينخفض كذلك أثر
التبريد الناجم عنها؛ ثالثاً ،من املتوقع أن يكون اجتاه التغير في التأثير الشمسي أوسع نطاق ًا خالل أغلبية الفترات القريبة األجل املمتدة على مدى
الـ  15عام ًا مما كانت عليه خالل الفترة ( 2012-1998مستوى ثقة متوسط) ،مبا أن الفترة  2012-1998احتوت على مرحلة كامل الطور االنحداري
للدورة الشمسية؛ رابعاً ،ترجيح تعزيز تقلبية املناخ الداخلية في املدى القريب لالحترار السطحي الذي يتوقع أن يحدث نتيجة تزايد التأثير البشري
املنشأ ،وليس أن تتصدى له يفوق عدم ترجيحه{ .اإلطار }9.2
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عناصر التركيز املواضيعية

 | TFE.3مقارنة اإلسقاطات من التقييمات السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCمع الرصدات
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ميكن القول بأن التحقق من اإلسقاطات هو أكثر الوسائل إقناع ًا إلثبات موثوقية علم تغير املناخ .وجتري مقارنة كمية لنتائج التغيرات املسقطة لثاني
أكسيد الكربون ،واملتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية ،واملتوسط العاملي ملستوى سطح البحر مع أفضل التقديرات الرصدية املتوافرة .وتسلط
مقارنة تقارير التقييم األربعة السابقة الضوء على تطور فهمنا لكيفية استجابة النظام املناخي للتغيرات التي تطرأ على كل من التأثير الطبيعي والتأثير
يبي الشكل  1في القسم  TFE.3التقديرات
البشري املنشأ ،كما تقدم تقييم ًا لكيفية مقارنة اإلسقاطات مع التقديرات الرصدية .وعلى سبيل املثالّ ،
املسقطة واملرصودة لـ )1( :تغيرات ثاني أكسيد الكربون (الصف العلوي) )2( ،حاالت الشذوذ في املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية للفترة
( 1990-1961الصف األوسط) و( )3املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر للفترة ( 1990-1961الصف السفلي) .وترد في العمود األيسر نتائج تقارير
التقييم السابقة ،ولغرض االستكمال ،ترد في العمود األمين نتائج التقييم احلالي}13.3 ،11.3 ،6.3 ،3.7 ،2.4{ .
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 ،TFE.3الشكل ( | 1أعلى اليسار) التركيزات املرصودة عاملي ًا ومتوسط التركيزات السنوية لثاني أكسيد الكربون مقومة بعدد األجزاء في املليون منذ عام  1950ومقارنتها باإلسقاطات
ويبي
من التقييمات السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( .)IPCCتركيزات ثاني أكسيد الكربون السنوية املرصودة على النطاق العاملي مب ّينة باللون األزرق الداكنّ .
التظليل أوسع نطاق منوذجي متوقع لتركيزات ثاني أكسيد الكربون السنوية على النطاق العاملي من عام  1950إلى عام  2035كما ورد في تقرير التقييم األول (تقرير التقييم األول؛
الشكل ألف 3.من ملخص لصانعي السياسات الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCفي عام  ،)1990وفي تقرير التقييم الثاني (تقرير التقييم الثاني؛
الشكل  5ب من امللخص الفني الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCفي عام  ،)1996وتقرير التقييم الثالث (تقرير التقييم الثالث؛ املرفق الثاني من تقرير
الهيئة لعام  ،)2001وفيما يتعلق بالتقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات الذي وضعته الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)IPCCالسيناريوهات  A2و  A1Bو  B1الواردة
في تقرير التقييم الرابع (تقرير التقييم الرابع؛ الشكل  .)10.26وترد في الشكل سنوات نشر تقارير التقييم( .أعلى اليمني) متوسط تركيزات ثاني أكسيد الكربون املرصودة على
النطاق العاملي نفسها واإلسقاطات الواردة في هذا التقرير .ال يتوافر نطاق القيم إال في مسار التركيز النموذجي  RCP.8.5ألن سيناريوهات االنبعاثات لم جتر إال لهذا املسار النموذجي
فقط .ويرد أفضل تقدير فيما يتعلق مبسارات التركيز النموذجية األخرى( .وسط اليسار) التغيرات املقدرة في معدل درجات احلرارة السطحية السنوية املرصودة عاملي ًا فيما يتعلق
بحاالت الشذوذ للفترة ( 1990-1961بالدرجات املئوية) منذ عام  1950مقارنة مع نطاق اإلسقاطات من التقييمات السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  .IPCCويتم
وتبي حاالت الشذوذ في درجات احلرارة السنوية املرصودة عاملي ًا فيما يتعلق بالفترة  1990-1961بواسطة ثالث مجموعات بيانات
تنسيق القيم لتبدأ بنفس القيمة في عام ّ .1990
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التغيرات في ثاني أكسيد الكربون
ازدادت تركيزات ثاني أكسيد الكربون املرصودة في الغالف اجلوي باطراد بني عام  1950وعام  .2011وبالنظر إلى الفترة  ،2011-1990يستمر رصد
التغيرات في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في إطار السيناريوهات املستخدمة في تقارير التقييم األربعة .ويتميز تقرير التقييم الرابع ( )AR4الصادر
عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  IPCCبصفته تقييم ًا صادراً قبل التقييم احلالي وأحدث التقييمات التي صدرت قبله (القسم TFE.3
الشكل 1؛ أعلى اليسار) بأنه أكثر نطاقات السيناريوهات ضيقاً ،وأن تركيزه املرصود يتبع هذا النطاق .وتتسق نتائج تقرير التقييم اخلامس ()AR5
(القسم  ،TFE.3الشكل 1؛ أعلى اليمني) مع نتائج تقرير التقييم الرابع ( ،)AR4وقد زادت تركيزات ثاني أكسيد الكربون مبعدل  1.9إلى  2.1جزء
في املليون في السنة خالل الفترة  ،6.3 ،2.2.1{ .2011-2002اجلدول }6.1
املتوسط العاملي للشذوذ في درجات احلرارة
كان الشذوذ في املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية بالنسبة ملتوسط الفترة من  ،1990-1961إيجابي ًا وأكبر من  0.25درجة مئوية منذ عام .2001
وتبقى الرصدات عموم ًا ضمن نطاق اإلسقاطات السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( IPCCالقسم  ،TFE.3الشكل 1؛ وسط اليسار).
ويصدق هذا أيض ًا على نتائج املرحلة اخلامسة من املشروع (( )CMIP5القسم  ،TFE.3الشكل  ،1وسط اليمني) مبعنى أن السجل املرصود يقع داخل
نطاق إسقاطات النماذج ،ولكنه يظل عند احلد األدنى للنطاق .وقد ثار بركان بيناتوبو عام ( 1991لالطالع على مناقشة بشأن كيفية تأثير البراكني على
النظام املناخي ،انظر السؤال  ،)11.2مما أدى إلى فترة وجيزة اتسمت مبتوسط عاملي ذو تأثير مبرد في أوائل التسعينيات من القرن املاضي .ولم يشمل كل
من تقرير التقييم األول والثاني والثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  IPCCآثار الثورات البركانية ولم تشمل بالتالي التأثير املبرد املرتبط
بثوران بركان بيناتوبو .غير أن تقريري التقييم الرابع واخلامس اشتمال بالفعل على تأثيرات البراكني وجنحا في محاكاة التأثير املبرد املرتبط بها .وخالل
الفترة  2000-1995شهد تباين املتوسط العاملي لدرجات احلرارة تغييرات عديدة  -يعزى جزء مهم من هذه التقلبية إلى ظاهرة “النينيو” الواسعة النطاق
خالل الفترة  1998-1997وإلى ظاهرة النينيا القوية التي جاءت في أعقابها خالل الفترة  .2001-1999وال تسعى اإلسقاطات املرتبطة بتقارير التقييم
املعنية حلصر التطور الفعلي لظاهرتي النينيو والنينيا إمنا تشملهما كمصدر عدم يقني بسبب التقلبية الطبيعية التي يتضمنها على سبيل املثال النطاق
الوارد في عمليات احملاكاة الفردية في إطار املرحلة الثالثة واملرحلة اخلامسة من مشروعي مقارنة النماذج املتقارنة ( CMIP3و  )CMIP5واإلسقاطات (القسم
 ،TFE.3الشكل  .)1ويعادل اإلسفني الرمادي في القسم  ،TFE.3الشكل ( 1وسط اليمني) النطاق الداللي املرجح لدرجات احلرارة السنوية ،الذي يتم
حتديده بواسطة القيم املقدرة اخلاصة مبسارات التركيز النموذجية ملتوسط فترة العشرين عام ًا ( 2035-2016ملزيد من التفاصيل ،انظر املناقشة الواردة في
الشكل  TS.14والقسم  .)11.3.6ومن عام  1998إلى عام  ،2012بقيت التقديرات الرصدية عند أدنى مستويات النطاق املذكور في السيناريوهات التي
وردت في تقارير التقييم السابقة وإسقاطات املرحلتني الثالثة واخلامسة من مشروعي مقارنة النماذج املتقارنة ( CMIP3و2.4{.)CMIP5؛ اإلطار }9.2
ا

املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر
استناداً إلى بيانات مقياس املد واجلزر وقياس االرتفاع من السواتل استمر املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر في االرتفاع بالنسبة للفترة .1990-1961
يبي كال سجلي الرصد فترات قصيرة لم تشهد أي تغيير أو شهدت انخفاض ًا طفيفاً .وتبقى التقديرات املرصودة
وعلى الرغم من اطراد الزيادة إلى حد ماّ ،
في إطار جميع اإلسقاطات رمبا باستثناء السنوات األولى من تسعينيات القرن املاضي .وتكون أوجه عدم اليقني املتعلقة مبستوى ارتفاع سطح البحر
بسبب أوجه عدم اليقني املتصلة بالسيناريوهات أقل عدداً بالنسبة ألحدث التقييمات (تقرير التقييم الرابع وتقرير التقييم اخلامس) ،وتبقى التقديرات
املرصودة منحصرة في إطار أوجه عدم اليقني املتصلة بهذه السيناريوهات .ومن شبه املؤكد أن مستوى سطح البحر قد ارتفع خالل القرن العشرين.
وبلغت الزيادة في متوسط مستوى سطح البحر نحو  1.7مم في السنة مع نطاق مرجح بدرجة عالية بني  1.5و  1.9بني عامي  1901و  ،2010ثم ارتفع هذا
املعدل إلى  3.2مع نطاق مرجح بني  2.8و  3.6مم في السنة بني عامي  1993و ( 2010انظر القسم }3.7.4 ،3.7.2{.)TFE.2
ا
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على شكل مربعات كما تظهر السالسل الزمنية امللساء كخطوط متصلة من مركز هادلي /وحدة البحوث املناخية في إطار املجموعة الرابعة لبيانات درجات احلرارة السطحية املعروضة
في شكل نقاط شبكية )HadCRUT4؛ اللون األخضر الفاحت( ،ومجموعات البيانات الصادرة عن التحليل املدمج حلرارة سطح األرض واحمليط (( )MLOSTاللون اخلردلي) ومعهد
 Goddardللدراسات الفضائية وحتليل  GISTEMPلدرجات احلرارة السطحية (اللون األزرق الداكن) .ويبني التظليل امللون النطاق املتوقع لتغير املتوسط العاملي السنوي لدرجات
احلرارة القريبة من السطح من عام  1990إلى عام  2035فيما يتعلق بالنماذج املستخدمة في تقرير التقييم األول (الشكل  ،)6.11وتقرير التقييم الثاني (الشكل  19في امللخص الفني
اخلاص بالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCلعام  ،)1996وتقرير التقييم الثالث (املجموعة الكاملة لتقرير التقييم الثالث ،الشكل ( 9.13ب)) .وتستند نتائج
تقرير التقييم الثالث إلى التحاليل البسيطة للنماذج املناخية املعروضة في هذا التقييم وهي ال تستند إلى عمليات محاكاة النماذج املناخية اإلفرادية الكاملة والثالثية األبعاد .وفيما
يتعلق بتقرير التقييم الرابع ،يتم عرض النتائج كتشغيل فردي للنماذج فيما يتعلق مبجموعة املرحلة الثالثة من املشروع ( )CMIP3للمرحلة التاريخية املمتدة بني عام  1950وعام
( 2000اخلطوط الرمادية الفاحتة) وللسيناريوهات الثالثة الواردة في التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات (السيناريوهات  A2و  A1Bو  )B1من عام  2001إلى عام  .2035وفيما
يتعلق بالسيناريوهات الثالثة ،تبني األعمدة متوسط مجموعة املرحلة الثالثة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ( )CMIP3والنطاق املرجح من  40-في املائة إلى 60+
من املتوسط كما جرى تقييمه في الفصل  10من تقرير التقييم الرابع ( .AR4ميني الوسط) إسقاطات املتوسط العاملي السنوي لدرجات احلرارة السطحية للفترة ( 1950-2035حالة
الشذوذ فيما يتعلق بالفترة  )1990-1961في إطار مسارات تركيز منوذجية مختلفة لنماذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( CMIP5اخلطوط الرمادية الفاحتة واخلطوط امللونة ،عضو واحد
في املجموعة لكل منوذج) ،والتقديرات الرصدية املعادلة للمجموعة في يسار الوسط .ويشير القسم الرمادي املظلل إلى النطاق املرجح الداللي للمتوسط العاملي لدرجات احلرارة
ويبي العمود الرمادي هذا النطاق اإلرشادي املرجح نفسه لعام
السطحية خالل الفترة  2035-2016جلميع مسارات التركيز النموذجية (ملزيد من التفاصيل ،انظر الشكل ّ .)TS.14
( .2035أسفل اليسار) التغيرات املقدرة في املتوسط السنوي ملستوى سطح البحر املرصود عاملي ًا منذ عام  .1950تقديرات مختلفة للتغيرات في حاالت الشذوذ اخلاصة مبستوى سطح
البحر السنوي العاملي استناداً إلى بيانات قياس املد (اللون األزرق الداكن ،اللون اخلردلي ،واللون األخضر) وإلى املتوسطات السنوية لبيانات قياس االرتفاع من السواتل (اللون األزرق
الفاحت) بدءاً من عام ( 1993تنتظم القيم لتتماشى مع القيمة لعام  1993التي توفرها بيانات قياس املد) .وتشير املربعات إلى متوسط القيم السنوية ،بينما تشير اخلطوط املتصلة إلى
القيم املقربة .ويظهر التظليل أكبر نطاق منوذجي متوقع الرتفاع املتوسط السنوي العاملي ملستوى سطح البحر بني عامي  1950و  2035فيما يتعلق بتقرير التقييم األول (الشكالن 9.6
و  ،)9.7وتقرير التقييم الثاني (الشكل  21من امللخص الفني الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCلعام  ،)1996وتقرير التقييم الثالث (املرفق الثاني من
تقرير الهيئة لعام  ،)2001واستناداً إلى مناذج املرحلة الثالثة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة  CMIP3املتاحة عند إصدار تقرير التقييم الرابع  AR4باستخدام السيناريو
 A1Bالوارد في التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات .ويجدر باملالحظة أنه لم يذكر في تقرير التقييم الرابع نطاق كامل بالنسبة إلسقاطات مستوى سطح البحر لتلك الفترة .ومن
يبي الشكل النتائج التي مت نشرها في أعقاب صدور تقرير التقييم الرابع  .AR4وتبني األعمدة في اجلهة اليمنى لكل رسم بياني النطاق الكامل املذكور لعام  2035لكل تقرير
ثمّ ،
تقييم( .أسفل اليمني) نفس التقدير الرصدي الوارد في أسفل اليسار .ومتثل األعمدة النطاقات املرجحة (مستوى ثقة متوسط) الرتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر في عام
 2035بالنسبة للفترة  1990-1961على غرار مسارات التركيز النموذجية األربعة .ويتضمن التذييل  1ألف تفاصيل بشأن البيانات واحلسابات املستخدمة لرسم هذه األشكال .ملزيد
من التفاصيل ،انظر الفصول  1و  11و { .13األشكال  1.4و  1.5و  1.10و  11.9و  11.25و }13.11
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺰات اﳌﺮﺻﻮدة
ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري
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اﻟﺘﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

الشكل  | TS.10النطاقات املرجحة املقدرة (السنابل) ونقاط الوسط اخلاصة بها (األعمدة)
فيما يتعلق باجتاهات االحترار خالل الفترة  2010-1951بسبب غازات االحتباس احلراري
اجليدة االمتزاج والتأثيرات البشرية املنشأ والتأثيرات البشرية املنشأ غير غازات االحتباس
ويبي االجتاه املتعلق برصدات مركز هادلي/
احلراري والتأثيرات الطبيعية والتقلبية الداخليةّ .
وحدة البحوث املناخية في إطار املجموعة الرابعة لبيانات درجات احلرارة املعروضة في شكل
نقاط شبكية ( )HadCRUT4باللون األسود ونطاق عدم اليقني اخلاص بها الذي يتراوح بني 5
و 95في املائة بسبب عدم اليقني املتعلق بالرصد فقط كما ورد في هذا السجل { .الشكل }10.5

من دراسات عديدة استخدمت فيها طرائق مختلفة .وعلى وجه التحديد،

الشمسي تؤثر على التقلبات املناخية العقدية في بعض املناطق من خالل
آليات التضخيم10.3 ،8.4{ .؛ اإلطار }10.2
وال يندرج االحترار امللحوظ على مدى السنوات الستني املاضية في نطاق
تقلبية املناخ الداخلية املقدرة بواسطة البيانات املستقاة قبل استخدام
األدوات ،كما أنه ال يندرج في نطاق التقلبية الداخلية احملاكاة في
النماذج املناخية .ويقدر أن عمليات احملاكاة للتقلبية الداخلية القائمة
على النماذج مناسبة إلجراء هذا التقييم .وباإلضافة إلى ذلك ،يختلف
النمط املكاني لالحترار املرصود عن األمناط املرتبطة بالتقلبية الداخلية.
واستناداً إلى هذه األدلة ،يقدر أن إسهام التقلبية الداخلية في تغير املتوسط
العاملي لدرجات احلرارة السطحية للفترة  2010-1951تتراوح على األرجح
بني –  0.1و 0.1درجة مئوية كما أن من املؤكد تقريب ًا أنه ال ميكن تفسير
االحترار منذ عام  1951باالعتماد على التقلبية الداخلية وحدها،9.5{ .
}10.7 ،10.3
ويبي سجل الرصد باستخدام األدوات احتراراً واضح ًا خالل النصف األول
ّ
من القرن العشرين .واتساق ًا مع تقرير التقييم الرابع ،تشير عمليات التقييم
إلى أنه من غير املرجح متام ًا أن يعزى االحترار في أوائل القرن العشرين
إلى التقلبية الداخلية وحدها .وال يزال من الصعب إجراء تقييم كمي
إلسهامات كل من التقلبية الداخلية والتأثير الطبيعي والتأثير البشري
املنشأ في هذا االحترار املبكر في القرن العشرين ،بسبب التاثير القسري
وأوجه عدم اليقني املتعلقة باالستجابة والتغطية الرصدية غير الكاملة.
{}10.3

ميكن حصر التغير في درجات احلرارة الذي يعزى إلى مجموع التأثيرات
TS.4.3

البشرية املنشأ في التحاليل املتعلقة بكشف اإلشارات املتعددة وحتديد
أسبابها .وحتول أوجه عدم اليقني في التأثيرات وفي استجابات النماذج
املناخية لهذه التأثيرات وصعوبة التمييز بني أمناط استجابة درجة احلرارة
لغازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج والتأثيرات البشرية املنشأ
األخرى ،دون إجراء حتديد كمي دقيق للتغيرات في درجات احلرارة التي
تعزى إلى غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج وإلى فرادى التأثيرات
البشرية املنشأ األخرى .وعلى نحو يتسق مع تقرير التقييم الرابع ،تشير
التقديرات أن من املرجح بدرجة كبيرة أن أكثر من نصف الزيادة امللحوظة
في املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية بني عامي  1951و 2010
يعزى إلى الزيادة البشرية املنشأ املرصودة في تركيزات غازات االحتباس
احلراري اجليدة االمتزاج .وقد ساهمت غازات االحتباس احلراري اجليدة
االمتزاج في املتوسط العاملي لالحترار السطحي مبقدار يرجح أنه يتراوح
بني  0.5و  1.3درجة مئوية خالل الفترة املمتدة بني عام  1951وعام ،2010
مع إسهامات من التأثيرات البشرية املنشأ األخرى يرجح أنها تتراوح بني
 0.6درجة مئوية و  0.1درجة مئوية وإسهامات من التأثيرات الطبيعيةيرجح أنها تتراوح بني  0.1-درجة مئوية و  0.1درجة مئوية .وتتسق هذه
اإلسهامات التقديرية جميعها مع االحترار املرصود البالغ  0.6درجة مئوية
تقريب ًا خالل هذه الفترة (الشكل {10.3} )TS.10
والقسر الشمسي هو التأثير الطبيعي الوحيد املعروف املسبب الحترار
املناخ خالل الفترة  2010-1951إال أنه شهد زيادة أقل بكثير من التأثير
الناجم عن غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،كما أن النمط
املرصود في االحترار الطويل األجل للتروبوسفير وفي تبريد الستراتوسفير
ال يتسق مع االستجابة املتوقعة لتقلبات األشعة الشمسية .ومع أخذ هذه
األدلة واإلسهام املقدر للتأثيرات الطبيعية على االجتاهات املرصودة خالل
هذه الفترة بعني االعتبار ،يقدر أن من غير املرجح بدرجة عالية أن يكون
إسهام القسر الشمسي في االحترار العاملي املرصود منذ عام  1951أكبر
من إسهام غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج .ومبا أنه من املرجح
بدرجة عالية أن يكون القسر الشمسي قد انخفض خالل فترة محددة
مع قياسات ساتلية مباشرة لنواجت القسر الشمسي من عام  1986إلى عام
 ،2008ثمة مستوى مرتفع من الثقة في أن التغيرات في إجمالي األشعة
الشمسية لم تساهم في االحترار العاملي خالل هذه الفترة .ولكن هناك
مستوى متوسط من الثقة في أن دورة األحد عشر عام ًا لتقلبية التأثير
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منذ صدور تقرير التقييم الرابع ،بحث عدد من الدراسات في اتساق
اجتاهات التغير احملاكاة واملرصودة في درجات احلرارة في طبقة التروبوسفير
احلرة (انظر القسم  .)TS.2وتبالغ معظم مناذج املرحلتني الثالثة واخلامسة
من مشروعي املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ( CMIP3و)CMIP5
وليس كلها ،في تقدير االحترار املرصود في طبقة التروبوسفير احلرة في
املناطق املدارية خالل الفترة الساتلية  .2012-1979ويعزى نصف إلى ثلثي
هذا االختالف تقريب ًا في التغير املرصود إلى املبالغة في تقدير اجتاه درجة
حرارة سطح البحر الذي ينتشر إلى أعلى ألن النماذج حتاول احلفاظ على
استقرار استاتيكي .وثمة مستوى منخفض من الثقة في هذه التقييمات،
نظراً ملستوى الثقة املنخفض في املعدالت املرصودة للتغير في طبقة
التروبوسفير في املناطق املدارية وفي هيكله الرأسي .ويكون االختالف
بني االجتاهات احملاكاة واملرصودة أصغر خارج املناطق املدارية وخالل فترة
املسابير الراديوية التي بدأت في عام }10.3 ،9.4 ،2.4.4{ .1961
ويستمر حتليل مجموعات بيانات املسابير الراديوية والسواتل مشفوع ًا
بعمليات محاكاة املرحلتني الثالثة واخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج
املناخية املتقارنة ( CMIP3و  ،)CMIP5بالتأكيد على عدم اتساق احترار
طبقة التروبوسفير املرصود مع التقلبية الداخلية وعمليات احملاكاة املتعلقة
باالستجابة للتأثيرات الطبيعية وحدها .وتقوم مناذج املرحلة اخلامسة من
املشروع  CMIP5مبحاكاة احترار طبقة التروبوسفير الناجم عن التغيرات
في غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج خالل الفترة ،2010-1961
مع تعويض بسيط للتبريد فقط للتأثيرات املشتركة للتغيرات في انعكاس
األهباء اجلوية وامتصاصها وكذلك األوزون التروبوسفيري .ومع أخذ
هذه األدلة ونتائج التحاليل املتعلقة بكشف اإلشارات املتعددة وحتديد
أسبابها بعني االعتبار ،من املرجح أن تكون التأثيرات البشرية املنشأ ،التي
تهيمن عليها غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،قد ساهمت في
احترار طبقة التروبوسفير منذ عام  .1961وجتعل أوجه عدم اليقني املتعلقة
بسجالت املسابير الراديوية والسواتل تقييم أسباب التغيرات املرصودة
في طبقة التروبوسفير العليا أقل موثوقية من تقييم التغيرات الشاملة في
درجات حرارة الغالف اجلوي}10.3 ،9.4 ،2.4.4{ .
وتعيد عمليات احملاكاة بصورة عامة في املرحلة اخلامسة من املشروع
 ،CMIP5مبا في ذلك التغيرات املرتبطة بغازات االحتباس احلراري اجليدة
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تعتبر ميزانية الطاقة العاملية جانب أساسي من جوانب نظام مناخ األرض كما أنها تعتمد على ظواهر كثيرة فيه .وقد اختزن احمليط نحو  93في
املائة من الزيادة في طاقة النظام املناخي العاملي خالل العقود األخيرة ،مما أدى إلى التمدد احلراري للمحيطات وبالتالي إلى ارتفاع مستوى سطح
البحر .ويجب أن يكون معدل تخزين الطاقة في نظام األرض مساوي ًا لصافي التدفق اإلشعاعي الهابط عند قمة أعلى الغالف اجلوي ،الذي ميثل
الفرق بني التأثير اإلشعاعي الفعال بسبب التغيرات املفروضة على النظام واالستجابة اإلشعاعية للنظام .وهناك أيض ًا عمليات نقل مهمة للطاقة
بني مكونات النظام املناخي ومن موقع إلى آخر .ويتم التركيز هنا على ميزانية الطاقة العاملية اخلاصة باألرض منذ عام  1970حيث تتاح تغطية
بيانات رصدية عاملية أفضل13.4 ،9.4 ،3.7{ .؛ اإلطار }3.1
وكان التأثير اإلشعاعي الفعال للنظام املناخي إيجابي ًا نتيجة الزيادات في تركيزات غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج (الطويلة
األجل) ،والتغيرات في غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج القصيرة األجل (مثل األوزون التوروبوسفيري والستراتوسفيري وبخار املاء
الستراتوسفيري) ،والزيادة في األشعة الشمسية (القسم  ،TFE.4الشكل 1أ) .ويعوض عن هذا جزئي ًا بإسهام سلبي للنظام املناخي في التأثير
اإلشعاعي الفعال نتيجة التغيرات في الهباء اجلوي التروبوسفيري ،ويعكس أشعة الشمس ويعزز عاكسية السحب ،وإن كان الكربون األسود
ينتج تأثيراً إيجابياً .وميكن أن حتقن الثورات البركانية املتفجرة (بركان الشيشون في املكسيك في عام  1982وبركان جبل بيناتوبو في الفيليبني
في عام  )1991ثاني أكسيد الكبريت في طبقة الستراتوسفير ،مما يؤدي إلى تكوين الهباء اجلوي الستراتوسفيري الذي يستمر لسنوات عديدة.
ويعكس الهباء اجلوي الستراتوسفيري بعض اإلشعاع الشمسي الوارد فينجم عنه بالتالي تأثير قسري سلبي .وقد أدت التغيرات في األلبيدو
السطحي الناجم عن التغيرات في استخدام األراضي كذلك إلى زيادة انعكاس األشعة القصيرة املوجات في الفضاء وبالتالي إلى تأثير قسري
)أ(

)ب(

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ )أ(
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 TFE.4الشكل  | 1ميزانية طاقة األرض من عام  1970إلى عام ( .2011أ) التدفق التراكمي الوارد للطاقة في نظام األرض من التغيرات في غازات االحتباس احلراري اجليدة
االمتزاج والقصيرة األجل ،والتأثير الشمسي ،وتأثير الهباء اجلوي في التروبوسفير ،والتأثيرات البركانية والتغيرات في األلبيدو السطحي نتيجة التغيرات في استخدام
األراضي (التي تتعلق جميعها بالفترة  )1879-1860مبينة باخلطوط امللونة؛ وتضاف جميع هذه اإلسهامات للحصول على التدفق اإلجمالي للطاقة الواردة (اللون األسود؛
وتشمل إسهامات الكربون األسود في الثلج والتكثف والسحب السمحاقية الناجتة عن تأثير التكثف والتي ال تظهر بشكل منفصل)( .ب) يوازن التدفق التراكمي
إلجمالي الطاقة الواردة من (أ ،اللون األسود) مجموع امتصاص طاقة نظام األرض (اللون األزرق؛ الطاقة املمتصة لتدفئة احمليطات والغالف اجلوي واليابسة وانصهار
اجلليد) وزيادة األشعة الصادرة عن التغيرات في املتوسط العاملي لدرجات احلرارة السطحية .ويعطى مجموع هاتني القيمتني لبارامتر التأثير التفاعلي للمناخ من 2.47
و 1.23و  0.82واط/م 2لكل درجة مئوية الذي يناظر حساسية املناخ عند االتزان عند  1.5درجة مئوية و  3.0و  4.5درجات مئوية على التوالي؛ ويقدر أن النطاق املرجح
حلساسية املناخ عند االتزان يتراوح بني  1.5درجة مئوية و  4.5درجات مئوية .ويتم حصر ميزانية الطاقة لقيمة معينة لـ  aإذا كان اخلط املوازي يتوافق مع إجمالي تدفق
الطاقة .ولغرض التوضيحّ ،
تبي جميع أوجه عدم اليقني (التظليل) كنطاقات مرجحة{ .اإلطار 12.2؛ اإلطار  ،13.1الشكل }1
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سلبي .وقد زاد صافي التأثير اإلشعاعي الفعال للنظام املناخي منذ عام  1970كما أن التأثير املتكامل لهذه التأثيرات القسرية عبارة عن تدفق
للطاقة الواردة خالل هذه الفترة (القسم  TFE.4الشكل 1أ)8.5 ،2.3{ .؛ اإلطار }13.1
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ومع احترار النظام املناخي ،تسقط الطاقة في الفضاء من خالل تزايد األشعة الصادرة .ويعزى سبب هذه االستجابة اإلشعاعية للنظام بشكل
أساسي إلى زيادة اإلشعاع احلراري ،إال أنه يتم تعديله بفعل التأثيرات التفاعلية للمناخ مثل التغيرات في بخار املاء ،والسحب واأللبيدو
السطحي ،التي تؤثر على األشعة الصادرة الطويلة املوجات وعلى األشعة القصيرة املوجات املنعكسة .وقد مت قياس التدفقات في أعلى الغالف
اجلوي بواسطة سواتل جتربة ميزانية االشعاع األرضي ( )ERBEمن عام  1985إلى عام  1999وسواتل نظام دراسة الطاقة اإلشعاعية للسحب
واألرض ( )CERESمن آذار/مارس  2000إلى اليوم .وتتميز قياسات التدفقات اإلشعاعية ألعلى الغالف اجلوي بدرجة عالية من الدقة ،مما
يسمح بالتعرف على التغيرات في صافي ميزانية طاقة األرض من سنة إلى أخرى في إطار مهام جتربة ميزانية اإلشعاع األرضي ونظام دراسة الطاقة
اإلشعاعية للسحب واألرض ،إال أن املعايرة املطلقة لألدوات ال تبلغ من الدقة حداً يسمح بتحديد تدفق الطاقة املطلق في أعلى الغالف اجلوي
أو بتوفير االستمرارية عبر املهام .ويربط القسم  TFE.4الشكل 1ب بني اإلجمالي التراكمي لتغير طاقة نظام األرض والتغير في تخزين الطاقة
واإلشعاع التراكمي الصادر .ويستند حساب هذا التغير إلى املتوسط العاملي املرصود لدرجات احلرارة السطحية مضروب ًا في بارامتر التأثير التفاعلي
للمناخ  ،aالذي يتعلق بدوره بحساسية املناخ عند االتزان .وتوافق القيمة املتوسطة املدى لـ  aالبالغة  1.23واط/م 2لكل درجة حرارة مئوية
التأثير اإلشعاعي الفعال لضعف تركيز ثاني أكسيد الكربون من [ 3.7من  2.96إلى  ]4.44واط/م 2مقترن ًا بحساسية املناخ عند االتزان البالغة
 3.0درجات مئوية .ومن املرجح أن يكون بارامتر التأثير التفاعلي للمناخ  aفي نطاق يتراوح بني  0.82و  2.47واط/م 2لكل درجة حرارة مئوية
(مما يعادل النطاق املرجح حلساسية املناخ عند االتزان من  1.5درجة مئوية إلى  4.5درجات مئوية)9.7.1{ .؛ اإلطار }12.2
وإذا كان التأثير اإلشعاعي الفعال ثابتاً ،سيشهد النظام املناخي احتراراً كافي ًا بشكل يسمح في النهاية مبوازنة االستجابة اإلشعاعية للتأثير
اإلشعاعي الفعال ،ولن يكون هناك تغير آخر في تخزين الطاقة في النظام املناخي .ولكن التأثير القسري يزداد ،وتعني القدرة احلرارية الكبيرة
للمحيطات أن النظام املناخي ليس في حالة اتزان إشعاعي وأن محتواه من الطاقة يتزايد (القسم  ،TFE.4الشكل 1ب) .ويوفر هذا التخزين أدلة
قوية على تغير املناخ .ويحدث اجلزء األكبر من هذا االحترار اإلضافي في الـ  700متر العليا من احمليطات ،ولكن االحترار يحدث أيض ًا في املناطق
األعمق من احمليطات وفي أغوارها .وقد ساهم التمدد احلراري للمحيطات املرتبط باالحترار في ارتفاع مستوى سطح البحر املرصود بنسبة 40
في املائة منذ عام  .1970واستخدم جزء ضئيل من احلرارة في رفع درجة حرارة القارات وفي صهر اجلليد واجلليد البحري واحترار الغالف اجلوي.
{ ،13.4.2اإلطاران  3.1و }13.1
وباإلضافة إلى هذه التغيرات القسرية في ميزانية الطاقة اخلاصة باألرض ،هناك أيض ًا تقلبية داخلية على نطاقات زمنية عقدية .وتشير الرصدات
والنماذج إلى إمكانية حدوث عقد تكون فيه درجات احلرارة مستقرة أو حتى منخفضة في عالم يشهد احتراراً ،وذلك نظراً للقدرة احلرارية
الصغيرة نسبي ًا للغالف اجلوي .وتشير عمليات احملاكاة بالنماذج املناخية إلى أن هذه الفترات ترتبط بنقل احلرارة من الطبقة العليا للمحيطات
إلى أعماقها بقيمة  0.1واط/م ،2مع إشعاع في الفضاء شبه مستقر أو متزايد أيض ًا مبقدار  0.1واط/م .2ومع أن هذه التقلبات الطبيعية متثل
كمية كبيرة من احلرارة ،فهي تكون أقل أهمية من التأثيرات البشرية املنشأ على ميزانية الطاقة اخلاصة باألرض ،السيما على نطاقات زمنية من
عدة عقود أو على فترات أطول9.4{ .؛ اإلطاران  9.2و }13.1
وتقترن التقديرات املستقلة املتاحة في التأثير اإلشعاعي الفعال للتخزين احلراري املرصود واالحترار السطحي لتعطي ميزانية طاقة خاصة باألرض
تتسق مع النطاق املقدر املرجح حلساسية املناخ عند االتزان في إطار أوجه عدم اليقني املقدرة (مستوى مرتفع من الثقة) .ويوفر التحديد الكمي
القيم الداخلة في حتديد ميزانية الطاقة اخلاصة باألرض والتحقق من أنها تتوازن على مدى العقود األخيرة دلي ً
ال قوي ًا على فهمنا لتغير املناخ
الناجم عن األنشطة البشرية{ .اإلطار }13.1
االمتزاج واألوزون والتأثيرات الطبيعية انتاج التطور املرصود لدرجة حرارة
طبقة الستراتوسفير السفلى على نطاق واسع ،مع ميل إلى التقليل من
أهمية اجتاهات البرودة امللحوظة باملقارنة مع عصر السواتل (انظر القسم
 .)TS.2وتثبت دراسات جديدة لدرجة حرارة الستراتوسفير ،تأخذ
بعني االعتبار االستجابات للتأثيرات الطبيعية ولغازات االحتباس احلراري
اجليدة االمتزاج وللمواد املستنفدة لألوزون ،أن من املرجح بدرجة عالية أن
تكون التأثيرات البشرية املنشأ ،التي يسيطر عليها استنفاد طبقة األوزون
بسبب املواد املستنفدة لألوزون ،قد ساهمت في تبريد طبقة الستراتوسفير
السفلى منذ عام  .1979وتقوم مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع CMIP5
مبحاكاة تبريد ضعيف بدرجة كبيرة فقط لطبقة الستراتوسفير السفلى
استجابة للتغيرات التاريخية في غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج،
كما أنه لم يتم الكشف بعد عن تأثير غازات االحتباس احلراري اجليدة
االمتزاج على درجة حرارة طبقة الستراتوسفير السفلى .ومع أخذ كلتا
املنطقتني بعني االعتبار ،من املرجح بدرجة كبيرة أن يكون التأثير البشري
املنشأ ،السيما غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج واستنفاد األوزون
الستراتوسفيري ،قد أدى إلى منط ملحوظ لالحترار التروبوسفيري وإلى
تبريد طبقة الستراتوسفير السفلى منذ عام }10.3 ،9.4 ،2.4{ .1961
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TS.4.4

احمليطات

جرى تقييم االحترار املرصود للطبقة العليا من احمليطات وأسبابه خالل
أواخر القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين على نحو أكثر
اكتما ًال منذ صدور تقرير التقييم الرابع باستخدام الرصدات احملدثة وعدد
أكبر من عمليات احملاكاة (انظر القسم  .) TS.2.2وتتسق التغيرات
الطويلة األجل والتقلبية في الرصدات على أكمل وجه مع عمليات احملاكاة
املتعلقة باالستجابة للتأثير البشري املنشأ والتأثير البركاني .وقد مت أيض ًا
الكشف عن البصمة البشرية في االحترار املرصود في الطبقات العليا من
احمليطات ،واملكونة من تغيرات في املتوسط العاملي وتغيرات منطية على
نطاق األحواض .وهذه النتيجة مهمة بالنسبة لعدد من أوجه عدم اليقني
على مستوى الرصد والنماذج واملنهجيات أو الهياكل .ومن املرجح بدرجة
عالية أن تكون التأثيرات البشرية املنشأ قد أسهمت مساهمة كبيرة في
االحترار املرصود لطبقة احمليطات العليا (فوق  700متر) منذ السبعينات.
وقد ساهم احترار احمليطات البشري املنشأ املعني في ارتفاع مستوى سطح
البحر خالل هذه الفترة من خالل التمدد احلراري،3.2.3 ،3.2.2{ .
10.4.3 ،10.4.1 ،3.7.2؛ اإلطار }3.1

امللخص الفني

ا

وفيما يتعلق برقعة اجلليد البحري في منطقة القطب اجلنوبي ،يحول قصر
السجل املرصود وأوجه االختالف في التقلبية احملاكاة واملرصودة دون إجراء
تقييم ملا إذا كانت الزيادة املرصودة منذ عام  1979متسقة أو غير متسقة مع
التقلبية الداخلية .ويبقى إزالة االلتباس الذي يكتنف العمليات املتعلقة
بالنوازع والتقلبية في منطقة القطب اجلنوبي واملياه املجاورة مسألة معقدة
وهناك دراسات عديدة تتناقض مع بعضها البعض في هذا الشأن .ونتيجة
لذلك ،هناك مستوى ثقة منخفض في الفهم العلمي للزيادة املرصودة في
رقعة الغطاء اجلليدي في منطقة القطب اجلنوبي منذ عام  ،1979بسبب
أوجه االختالف الكبيرة بني عمليات محاكاة اجلليد البحري من مناذج
املرحلة اخلامسة من املشروع  CMIP5والتفسيرات العلمية غير الكاملة
واملتنافسة بشأن أسباب التغير ومستوى الثقة املنخفض في تقديرات
التقلبية الداخلية (الشكل 10.5.1 ،9.4.3{.)TS.12؛ اجلدول }10.1
ا

وتظهر الصفحة اجلليدية لغرينالند فترات انصهار حديثة ومهمة استجابة
لدرجات احلرارة القياسية بالنسبة للقرن العشرين املقترنة بتحوالت
مستمرة في دورة الغالف اجلوي الصيفية املبكرة ،وقد أصبحت هذه
التغيرات أشد وقع ًا منذ عام  .2007ومع أن الكثير من سجالت األدوات
اخلاصة بغرينالند قصيرة نسبي ًا (تغطي عقدين) ،تعطي النمذجة
والرصدات اإلقليمية صورة متسقة الستجابة درجات احلرارة في غرينالند
وجريان الغطاء اجلليدي للتحوالت في دورة الغالف اجلوي اإلقليمية
املرتبطة بأمناط التدفق على نطاق أوسع وبزيادات في درجات احلرارة
العاملية .وتشهد غرينالند أيض ًا فقدان ًا للكتلة وانصهاراً من خالل اقتحام
املياه الدافئة إلى الفيوردات الرئيسية التي حتتوي على األنهار اجلليدية مثل
نهر جاكوبسهافني اجلليدي .ومن املرجح أن يكون التأثير البشري املنشأ
قد ساهم في انصهار سطح الغطاء اجلليدي في غرينالند منذ عام .1993
{10.5.2؛ اجلدول }10.1
وتشير تقديرات الكتلة اجلليدية في القارة القطبية اجلنوبية منذ عام 2000

إلى أن أكبر اخلسائر حتصل عند احلواف .ويفضي حتليل الرصدات حتت
طاف قرب املنطقة القطبية اجلنوبية إلى استنتاج مؤداه
جرف جليدي ٍ
أن احترار احمليطات في هذه املنطقة والنقل املتزايد للحرارة بفعل دوران
احمليطات يؤدي إلى تسارع كبير في معدالت االنصهار .ويكون سجل
 TS.4.5الغالف اجلليدي
الرصد اخلاص بفقدان الكتلة في املنطقة القطبية اجلنوبية قصيراً والتقلبية
الداخلية للصفحة اجلليدية غير مفهومة بصورة جيدة .ونتيجة النخفاض
انخفاض نطاق رقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية ونطاق مستوى الفهم العلمي ،هناك مستوى منخفض من الثقة في حتديد أسباب
رقعة الغطاء الثلجي في نصف الكرة الشمالي والتراجع الواسع االنتشار فقدان كتلة منالصفحة اجلليدية في املنطقة القطبية اجلنوبية منذ عام
لألنهار اجلليدية وتزايد االنصهار السطحي في غرينالند كلها أدلة على
}10.5.2 ،4.4.3 ،4.2 ،3.2{ .1993
حدوث تغيرات منهجية في الغالف اجلليدي .وترتبط جميع هذه
التغيرات بالتأثيرات البشرية املنشأ ،10.5.1 ،4.6-4.4 ،4.2.2{ .واألدلة على تراجع األنهار اجلليدية نتيجة لالحترار والتغير في الرطوبة أكثر
اكتما ًال اآلن مما كانا عليه عند صدور تقرير التقييم الرابع .وثمة مستوى
10.5.3؛ اجلدول }10.1
وتثبت دراسات حتديد العالقات السببية ،التي تقارن التطور املوسمي مرتفع من الثقة في التقديرات املتعلقة بفقدان الكتلة املرصود والتقديرات
لرقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية استناداً إلى عمليات املتعلقة بالتقلبات الطبيعية والتقلبية الداخلية التي ترد في السجالت
رصد مت إجراؤها في خمسينات القرن املاضي وإلى عمليات احملاكاة الطويلة األجل لألنهار اجلليدية .واستناداً إلى هذه العوامل وإلى فهمنا
بالنماذج املتقارنة ،أنه ميكن الكشف عن التأثير البشري على التغيرات الستجابة األنهار اجلليدية للعوامل املناخية الدافعة ،هناك مستوى مرتفع
في رقعة اجلليد البحري على أسس متينة منذ أوائل التسعينيات من القرن من الثقة في أن من املرجح أن جزءاً مهم ًا من فقدان الكتلة من األنهار
املاضي .كما ميكن الكشف عن اإلشارة البشرية املنشأ لفرادى األشهر اجلليدية يعود إلى التأثير البشري .ومن املرجح أن يكون مك ّون بشري
من أيار/مايو إلى كانون األول/ديسمبر ،مما يشير إلى أن التأثير البشري املنشأ قد ساهم في االنخفاضات املرصودة للغطاء الثلجي في نصف الكرة
الذي يبلغ أقصى قوة له في أواخر فصل الصيف ،يتوسع اآلن أيض ًا ليشمل الشمالي منذ عام 10.5.3 ،10.5.2 ،4.3.3{ .1970؛ اجلدول }10.1
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امللخص الفني

كما تشير التغيرات املرصودة في امللوحة السطحية كذلك إلى حدوث
تغير في الدورة املائية العاملية (انظر القسم  .)TFE.1وتظهر النوازع
الطويلة األجل وجود ارتباط إيجابي قوي بني متوسط مناخ امللوحة
السطحية والتغيرات الزمنية مللوحة السطح من عام  1950إلى عام .2000
ويبني هذا االرتباط تعزيز منط امللوحة املناخي  -إذ ازدادت عذوبة املياه
في مناطق املياه العذبة وأصبحت مناطق املياه املاحلة أكثر ملوحة .ويتم
تسجيل أقوى اإلشارات البشرية في املناطق املدارية ( °30جنوب ًا إلى °30
شما ًال) وفي غرب احمليط الهادئ .كما زاد التباين في امللوحة بني احمليط
الهادئ واحمليط األطلسي مع إسهامات كبيرة من التأثير البشري،3.3{ .
10.4.2 ،10.3.2؛ }FAQ 3.2
وعلى النطاق العاملي ،ال تتوافق التغيرات في امللوحة السطحية ودون
السطحية ( )2004-1955في الـ  250متراً العليا من عمود املياه مع
التغيرات املنمذجة من التقلبية الطبيعية ولكنها تتوافق مع التوزيع املنمذج
للتغيرات القسرية (غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،واألهباء
اجلوية في التروبوسفير) .وال تتماشى التقلبية الطبيعية اخلارجية املأخوذة
من عمليات احملاكاة التي تأخذ بعني االعتبار تغيرات التأثير الشمسي
والبركاني فقط مع الرصدات بتاتاً ،مما يستبعد الفرضية القائمة على
إمكانية تفسير النوازع املرصودة بواسطة التغيرات الشمسية أو البركانية
فقط .وتفضي هذه األدلة وفهمنا للعمليات الفيزيائية إلى االستنتاج بأنه
من املرجح بدرجة كبيرة أن تكون التأثيرات البشرية املنشأ قد ساهمت
بشكل ملحوظ في تغيرات امللوحة في الطبقات السطحية وحتت السطحية
للمحيطات منذ الستينيات من القرن املاضي10.4.2{ .؛ اجلدول }10.1
ويعد األكسجني كاشف ًا فيزيائي ًا وبيولوجي ًا مهم ًا في احمليطات .وتوسع
التحاليل العاملية لبيانات األكسجني في ستينيات القرن املاضي وتسعينياته
التغطية املكانية من النطاقات احمللية إلى النطاقات العاملية وقد استخدمت
في دراسات حتديد العالقات السببية ،مع نواجت من نطاق محدود لنماذج
نظام األرض .وخلصت االستنتاجات إلى أن هناك مستوى متوسط من
الثقة في أنه ميكن عزو النمط العاملي املرصود النخفاض األكسجني الذائب
في احمليطات بشكل جزئي إلى التأثيرات البشرية،10.4.4 ،3.8.3{ .
اجلدول }10.1
وتبي الرصدات نوازع متباينة لتمحض احمليطات (التي تشير الرصدات
ّ
إلى أنها تراوحت بني  0.0014-و  0.0024-وحدة درجة حموضة ()PH
في السنة) .وثمة مستوى مرتفع من الثقة في أن درجة حموضة مياه
البحر في املياه السطحية للمحيطات قد انخفضت بحوالي  0.1منذ بداية
عصر الصناعة نتيجة امتصاص احمليطات لثاني أكسيد الكربون الناجم عن
األنشطة البشرية10.4.4 ،3.8.2{ .؛ اإلطار 3.2؛ اجلدول }10.1

املواسم األكثر برودة .واستناداً إلى عمليات احملاكاة املعنية للجليد البحري
وإلى رقعة اجلليد البحري املرصود من خالل سجل األدوات مع التوافق
الكبير بني الدراسات ،ميكن االستنتاج بأنه من املرجح بدرجة عالية أن
تكون التأثيرات البشرية املنشأ قد ساهمت في فقدان اجلليد البحري في
املنطقة القطبية الشمالية منذ عام ( 1979الشكل }10.5.1{.)TS.12

امللخص الفني
عناصر التركيز املواضيعية

 |TFE.5الالعكوسية والتغير املفاجئ
اقترح عدد من املكونات أو الظواهر املوجودة داخل النظام املناخي لتكون مبثابة عتبات متعلقة بالسلوك .وميكن أن يؤدي جتاوز هذه العتبات إلى
االنتقال إلى حالة مختلفة للنظام املناخي أو لبعض مكوناته ميكن أن تكون مفاجئة أو غير عكوسة.

امللخص الفني

ويعرف التغ ُّير املناخي املفاجئ في تقرير التقييم اخلامس الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  IPCCبأنه تغ ُّير واسع النطاق في
النظام املناخي يحدث على مدى بضعة عقود أو أقل ،ويستمر (أو من املتوقع أن يستمر) بضعة عقود على األقل ،وتنجم عنه اضطرابات كبيرة
في النظم البشرية والطبيعية .وتتوافر معلومات بشأن العواقب احملتملة لبعض التغيرات املفاجئة ،ولكن هناك عموم ًا مستوى منخفض من الثقة
وتوافق محدود في اآلراء بشأن أرجحية حدوث هذه الظواهر خالل القرن احلادي والعشرين .ومن أمثلة املكونات القابلة للتأثر بهذا التغير املفاجئ
قوة الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي ( )AMOCوإطالق الهيدرات (غاز امليثان) ،وسقام الغابات املدارية الشمالية ،واختفاء
رقعة اجلليد البحري الصيفي في احمليط القطبي الشمالي وحاالت اجلفاف الطويلة األمد والدوران املتعلق بالرياح املوسمية12.5.5 ،6.4.7 ،5.7{ .؛
اجلدول }12.4
ويعرف أي تغير بأنه غير عكوس ما إذا كان النطاق الزمني للتعافي من هذه احلالة نتيجة للعمليات الطبيعية أطول بكثير من املدة التي يستغرقها
النظام للوصول إلى هذه احلالة املضطربة .وقد ينشأ مثل هذا السلوك بسبب اختالف النطاقات الزمنية اخلاصة باالضطرابات وعمليات التعافي ،أو
احتمال استمرار تغير املناخ نظراً لطول فترة بقاء اضطراب ناجت عن ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي (انظر القسم  .)TFE.8أما التغيرات
في رقعة اجلليد البحري الصيفي في احمليط القطبي الشمالي ،وحاالت اجلفاف الطويلة األمد ،ودوران الرياح املوسمية فتقيم على أنها عكوسة على
مدى فترات متتد بني سنوات إلى عقود ،وقد يكون سقام الغابات املدارية والشمالية عكوس ًا فقط على مدى القرون .وقد تكون التغيرات في إطالق
الهيدرات (غاز امليثان) وكربون التربة الصقيعية ،وانهيارالصفائح اجلليدية في غرينالند واملنطقة القطبية اجلنوبية غير عكوسة بعد مرور آالف
السنني على حدوث االضطراب املسبب لها13.4.4 ،13.4.3 ،12.5.5 ،6.4.7 ،5.8{ .؛ اجلدول }12.4
التغ ُّير املناخي املفاجئ املرتبط بالدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي

AMOC

أكدت عمليات احملاكاة بالنماذج املناخية اجلديدة العابرة مع مستوى مرتفع من الثقة أن التغيرات القوية في قوة الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في
احمليط األطلسي  AMOCتؤدي إلى تغيرات مناخية مفاجئة على النطاق العاملي تتسم بحجم ومنط مشابه لذلك املصاحب لظواهر دانزغارد – أوشغر
السابقة والفترات الفاصلة بني عصرين جليديني والتي تتميز بدرجات حرارة منخفضة حسب حتديد هاينريخ القياسي .وقد ازدادت الثقة في العالقة
بني التغيرات التي شهدها املناخ في احمليط األطلسي الشمالي وكمية األمطار عند خطوط العرض املنخفضة منذ صدور تقرير التقييم الرابع للهيئة
( .)IPCCواستناداً إلى إعادة حتديد الظروف املناخية في العصور اجليولوجية القدمية وإلى دراسات النمذجة ،هناك مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة
في أن انخفاض قوة الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCوالتبريد السطحي املصاحب لها في منطقة شمال احمليط األطلسي
قد أدى إلى حتوالت نحو اجلنوب على مستوى منطقة االلتقاء املدارية كما أثر على الرياح املوسمية األمريكية (الشمالية واجلنوبية) ،واألفريقية
واآلسيوية}5.7{ .
وميكن أن تشهد الفترة الفاصلة بني عصرين جليديني للدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCتعافي ًا (مستوى عال من الثقة)
بفعل مدخالت من املياه العذبة القصيرة العمر في املناطق دون القطبية للمحيط األطلسي الشمالي .ومنذ نحو  8200سنة ،تدفقت املياه العذبة
فجأة خالل املراحل األخيرة من انصهار الصفحة اجلليدية في أمريكا الشمالية .وتشير عمليات رصد املناخ القدمي ونتائج النماذج ،مبستوى مرتفع
من الثقة ،إلى انخفاض ملحوظ في قوة الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCيتبعه مرحلة تعافي سريعة في غضون مئتي
عام تقريب ًا من حصول االضطراب}5.8.2{ .
وعلى الرغم من إجراء عدد أكبر من عمليات احملاكاة للنماذج منذ تقرير التقييم الرابع في إطار مجموعة عريضة من سيناريوهات التأثير املستقبلية،
لم تتغير اإلسقاطات املتعلقة بسلوك الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  .AMOCواليزال من املرجح بدرجة كبيرة أن الدوران
االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCسيضعف على مدى القرن احلادي والعشرين بالنسبة للقيم املرتبطة بالفترة .1900-1850
وتبلغ أفضل التقديرات ونطاقات االنخفاض الواردة في املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة  CMIP5 11في املائة (من
 1إلى  24في املائة) فيما يتعلق مبسار التركيز النموذجي  RCP2.6و  34في املائة (من  12إلى  54في املائة) فيما يتعلق مبسار التركيز النموذجي
 ،RCP8.5ولكن هناك مستوى منخفض من الثقة بشأن مقدار هذا الضعف .وال يزال من غير املرجح بدرجة كبيرة أن مير الدوران االنقالبي الزوالي
اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCمبرحلة انتقالية مفاجئة أو يشهد انهياراً خالل القرن احلادي والعشرين فيما يتعلق بالسيناريوهات التي تدرس
(مستوى مرتفع من الثقة) (القسم  ،TFE.5الشكل  .)1ولكي يحدث انتقال مفاجئ في الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي
 ،AMOCيجب أن تكون حساسية هذا الدوران للتأثير القسري أكبر بكثير من حساسية النماذج احلالية ،أو أن يتجاوز تدفق املياه الناجتة من انصهار
من الصفحة اجلليدية في غرينالند إلى حد كبير من اإلسقاطات احلالية .ومع أنه ال ميكن استبعاد أي من االحتمالني متاماً ،فإن من غير املرجح أن
ينهار الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCبعد انتهاء القرن احلادي والعشرين فيما يتعلق بالسيناريوهات التي تدرس ،إال
أنه ال ميكن استبعاد انهيار االحترار املستمر بعد انتهاء القرن احلادي والعشرين .وثمة مستوى منخفض من الثقة في تقييم تطور الدوران االنقالبي
الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي  AMOCبعد القرن احلادي والعشرين بسبب عدم توافر عدد كاف من التحاليل والشك الذي يكتنف النتائج.
{}12.5.5 ،12.4.7
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ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ RCP8.5

ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ RCP2.6

القسم  ،5الشكل  | 1قوة الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي ( )AMOCعند النقطة  º30شما ًال كدالة للسنة خالل الفترة من  1850إلى  2300احملاكى بنماذج
ويبي العمود األسود الرأسي نطاق
مختلفة للدوران العام للمحيطات والغالف اجلوي استجابة للسيناريو ( RCP2.6اللوحة اليسرى) والسيناريو ( RCP8.5اللوحة اليمنى)ّ .
قوة الدوران االنقالبي الزوالي اجلنوبي في احمليط األطلسي ( )AMOCاملقيسة عند  °26شما ً
.
و
ال خالل الفترة من  2004إلى { 2011الشكالن }12 35 3.11

الالعكوسية احملتملة للتغيرات في التربة الصقيعية والهيدرات املتشابكة (لغاز امليثان) والغابات
في مناخ يتعرض لالحترار ،قد يتسبب انصهار التربة الصقيعية في حتلل الكربون املتراكم في التربة املتجمدة الذي قد يستمر على مدى مئات
إلى آالف السنني ،مما يؤدي إلى زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون و/أو امليثان (  )CHفي الغالف اجلوي .وال تؤدي دراسات النمذجة احلالية
لتوازن كربون التربة الصقيعية في ظل احترار مستقبلي ،والتي تأخذ بعني االعتبار بعض العمليات الرئيسية املرتبطة بالتربة الصقيعية على األقل ،إلى
نتائج متسقة باستثناء أن التربة الصقيعية املوجودة حالي ًا ستصبح مصدراً صافي ًا باعث ًا للكربون خالل القرن احلادي والعشرين في إطار سيناريوهات
معقولة لالحترار املستقبلي (مستوى ثقة منخفض) .ويعكس ذلك أيض ًا عدم كفاية فهم العمليات املتعلقة بالتربة ذات الصلة خالل انصهار التربة
الصقيعية وبعدها ،مبا في ذلك العمليات التي تؤدي إلى تثبيت كربون التربة غير املتجمدة ،كما أنه يحول دون إجراء أي تقييم كمي لسعة التغيرات
غير العكوسة في النظام املناخي والتي تتعلق بإزالة الغازات من التربة الصقيعية وبالتأثيرات التفاعلية املرتبطة بها}12.5.5 ،6.4.7{ .
4

ومن املرجح بدرجة عالية أن يؤدي االحترار الناجم عن األنشطة البشرية إلى تعزيز انبعاثات امليثان الناجتة عن هيدرات اليابسة واحمليطات .وقد
يهدد احترار احمليطات استقرار رواسب هيدرات امليثان املوجودة حتت سطح البحر .غير أن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغيرات في كتلة
احمليط يعزز استقرار الهيدرات في احمليط .وعلى الرغم من صعوبة تقييمها رسمياً ،تكون التقديرات األولية للتأثير التفاعلي اخلاص بالقرن احلادي
والعشرين والناجم عن انعدام استقرار هيدرات امليثان محدودة النطاق ولكنها ليست ضئيلة .ومن غير املرجح بدرجة كبيرة أن يس ّبب إطالق غاز
امليثان من الهيدرات كوارث خالل القرن احلادي والعشرين (مستوى مرتفع من الثقة) .وقد توفر انبعاثات امليثان على نطاقات زمنية متتد لعدة
آالف من السنني تأثيراً تفاعلي ًا إيجابي ًا لالحترار الناجم عن األنشطة البشرية ،وقد تكون غير عكوسة بسبب االختالف بني النطاقات الزمنية املتعلقة
باإلطالق والتراكم}12.5.5 ،6.4.7{ .
ويبقى وجود عتبات السقام بفعل حدوث تغير املناخ احلرج في غابات األمازون والغابات االستوائية املطيرة األخرى ،واملدفوعة بتغير املناخ البحت،
غير مؤكد إلى حد كبير .وال ينبغي استبعاد إمكانية جتاوز عتبة حرجة في حجم األمطار ومدة مواسم اجلفاف .كما أن استجابة الغابات الشمالية
للتغير املناخي املسقط غير مؤكدة بدرجة عالية من عدم اليقني ،كما أنه ال ميكن استبعاد وجود العتبات احلرجة في الوقت احلاضر .وهناك مستوى
منخفض من الثقة في اإلسقاطات املتعلقة بانهيار املناطق الواسعة من الغابات املدارية و/أو الغابات الشمالية}12.5.5{ .
الالعكوسية احملتملة للتغيرات في الغالف اجلليدي
جرى تقييم عكوسية فقدان اجلليد البحري بصورة مباشرة في دراسات احلساسية لزيادة ونقصان ثاني أكسيد الكربون من خالل النماذج املتقارنة
للدوران العام للغالف اجلوي  -احمليطات ( )AOGCMsأو مناذج نظام األرض ( .)ESMsولم تظهر أي منها دلي ً
ال على حدوث تغيرات غير عكوسة
في اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية في أي وقت .وعلى النقيض من ذلك ،ونتيجة للتقارن الشديد بني املياه السطحية واملياه العميقة
في احمليط اجلنوبي يظهر اجلليد البحري في املنطقة القطبية اجلنوبية سلوك ًا تخلفي ًا في بعض النماذج املتكاملة مع تزايد وانخفاض تركيزات ثاني
أكسيد الكربون في الغالف اجلوي}12.5.5{ .
وفي الوقت احلاضر ،تتميز الصفائح اجلليدية في غرينالند واملنطقة القطبية اجلنوبية بتوازن كتلي سطحي إيجابي (يتجاوز سقوط الثلوج
االنصهار) ،مع أن كالهما يشهد فقدان ًا في الكتلة بسبب جتاوز التدفق اخلارجي للجليد في البحر التوازن الكتلي السطحي الصافي .ويعمل
تأثير تفاعلي إيجابي خلفض حجم الصفائح اجلليدية ورقعتها عندما يؤدي تراجع في االرتفاع السطحي للصفحة اجلليدية إلى انخفاض في
التوازن الكتلي السطحي .وينشأ ذلك عموم ًا من خالل زيادة االنصهار السطحي ،ومن ثم فهو ينطبق في القرن احلادي والعشرين على
غرينالند ،ولكنه ال ينطبق على القارة القطبية اجلنوبية التي تشهد حالي ًا انصهاراً سطحي ًا طفيفاً .وتشير اإلسقاطات إلى أن االنصهار السطحي
في القارة القطبية اجلنوبية مهم ًا بعد مرور عدة قرون في إطار سيناريوهات التأثير القسري اإلشعاعي لغازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج.
{13.4.4 ،4.4؛ اإلطاران }13.2 ،5.2
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وقد يس ّبب التراجع غير املستقر لنقطة التالقي في املناطق التي تكون فيها القاعدة الصخرية حتت مستوى سطح البحر وتطل منحدراتها على اجلزء
الداخلي للصفحة اجلليدية ،تغيراً مفاجئ ًا في التدفق اخلارجي للصفحة اجلليدية نحو البحر .وينطبق ذلك بشكل أساسي على غرب القارة القطبية
اجلنوبية وعلى أجزاء من شرق القارة القطبية اجلنوبية وغرينالند على حد سواء .وقد يؤدي حتلل اجلرف اجلليدي إلى تراجع نقطة التالقي نظراً ألن
مياه احمليط تكون أكثر دفئ ًا حتت األجراف اجلليدية ،مما يعزز انصهار اجلرف اجلليدي املوجود حتت البحر ،أو لبرك املياه املنصهرة على سطح اجلرف
اجلليدي مما يعزز صدع اجلرف اجلليدي .ومبا أن منو الصفحة اجلليدية عملية بطيئة ،قد تكون مثل هذه التغيرات غير عكوسة في التعريف املعتمد
في هذا السياق4.4.5{ .؛ اإلطار }13.2
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وهناك مستوى ثقة مرتفع في أن الصفحة اجلليدية في كل من غرينالند وفي غرب القارة القطبية اجلنوبية شهدتا انخفاض ًا في احلجم على مدى
ماليني السنني املاضية التي كانت أكثر دفئ ًا من اليوم على النطاق العاملي .وتشير عمليات محاكاة الصفائح اجلليدية والبيانات اجليولوجية إلى أن
الصفحة اجلليدية في غرب القارة القطبية اجلنوبية حساسة بدرجة كبيرة الحترار حتت سطح احمليطات كما تشير مبستوى ثقة متوسط إلى تراجع
الصفحة اجلليدية في غرب القارة القطبية اجلنوبية إذا بقيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون ضمن نطاق  450-350جزءاً في املليون لعدة آالف من
السنني أو إذا جتاوزت هذا النطاق ،13.4.4 ،5.8.1{.اإلطار }13.2
وتشير األدلة املتاحة إلى أن االحترار العاملي الذي يتجاوز عتبة معينة يؤدي إلى فقدان شبه كامل للصفحة اجلليدية في غرينالند أللف سنة أو
أكثر ،مما سيس ّبب ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر بنحو  7أمتار .وتشير الدراسات التي حتدد طوبوغرافيا الصفائح اجلليدية احلالية
إلى أن العتبة تزيد عن درجتني مئويتني إال أنها تبقى حتت  4درجات مئوية (مستوى ثقة متوسط) من ارتفاع املتوسط العاملي لدرجات احلرارة
السطحية فوق درجات حرارة عصر ما قبل الصناعة .وتشير إحدى الدراسات ،التي تركز على الصفائح اجلليدية الدينامية ،إلى أن العتبة تتجاوز
بدرجة مئوية واحدة (مستوى ثقة منخفض) متوسط االحترار العاملي فيما يتعلق بعصر ما قبل الصناعة .ومع مراعاة احلالة الراهنة لعدم اليقني
العلمي ،فإنه ال ميكن حتديد النطاق حتديداً كمياً .وال يعد الفقدان الكامل للصفحة اجلليدية في غرينالند أمراً محتم ًا ألنه سيستغرق ألف
سنة أو أكثر؛ فإذا انخفضت درجات احلرارة قبل زوال الصفحة اجلليدية متاماً ،قد تنمو الصفحة اجلليدية من جديد .ولكن قد يكون جزء من
فقدان الكتلة غير عكوس ،بحسب مدة ودرجة جتاوز العتبة ،ألن الصفحة اجلليدية قد يكون لها عدة حاالت استقرار نتيجة لتفاعلها مع املناخ
اإلقليمي}13.4.4 ،13.4.3{ .

الدورة املائيه

TS.4.6

منذ صدور تقرير التقييم الرابع ( ،)AR4ظهرت أدلة جديدة بشأن التأثير
البشري القابل للكشف بشأن على جوانب عديدة للدورة املائيه .وثمة
مستوى ثقة متوسط في أن التغيرات املرصودة في الرطوبة النوعية بالقرب
من السطح منذ عام  1973تشمل مكون ًا بشري ًا قاب ً
ال للكشف .وقد مت
الكشف عن بصمة بشرية املنشأ لبخار املاء تقوم مبحاكاتها مجموعة من
النماذج املناخية في تقديرات محتوى رطوبة طبقة التروبوسفير السفلى
الناجمة عن بيانات جهاز التصوير اخلاص باالستشعار باملوجات الصغرية
( )SSM/Iالتي تغطي الفترة  .2006-1998وقد وجد أن هناك إسهام ًا
بشري املنشأ في الزيادات التي حدثت في الرطوبة النوعية في التروبوسفير
مبستوى ثقة متوسط}10.3 ،2.5{ .
وتشير دراسات حتديد العالقات السببية املتعلقة مبتوسط كمية األمطار
التي تسقط على اليابسة على مستوى املناطق في العالم والدراسات
املتعلقة بكمية األمطار في املنطقة القطبية الشمالية إلى وجود تأثير
بشري املنشأ .وهناك عموم ًا مستوى ثقة متوسط في التأثير البشري
الكبير على التغيرات في أمناط سقوط األمطار على النطاق العاملي ،مبا في
ذلك الزيادات التي حدثت عند خطوط العرض املتوسطة إلى العالية في
نصف الكرة الشمالي .وحتول أوجه عدم اليقني املتبقية املتعلقة بالرصد
والنمذجة واألثر الكبير للتقلبية الداخلية على سقوط األمطار املرصود
دون إجراء تقييم أكثر موثوقية}10.3 ،7.6 ،2.5{ .
واستناداً إلى األدلة التي مت جمعها بشأن التغيرات التي ميكن حتديد
العالقات السببية لها (مع مستويات متباينة من الثقة والترجيح) في
الرطوبة النوعية وكميات األمطار التي تسقط على اليابسة وملوحة سطح
احمليط من خالل ارتباطها بكمية األمطار والتبخر ،والفهم الفيزيائي للدورة
املائية ،من املرجح أن يكون التأثير البشري قد أثر على الدورة املائيه العاملية
منذ عام  .1960ويعد هذا تقدم ًا بارزاً منذ صدور تقرير التقييم الرابع
(10.4.2 ،10.3 ،9.4.1 ،3.3 ،2.5 ،2.4{ .)AR4؛ اجلدول 10.1؛
}FAQ 3.2
ا
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TS.4.7

الظواهر املناخية املتطرفة

اكتشفت عدة دراسات جديدة لتحديد العالقات السببية وجود تأثير
بشري املنشأ قابل للكشف للزيادة املرصودة في وتيرة األيام والليالي الدافئة
وانخفاض وتيرة األيام والليالي الباردة .ومنذ صدور تقرير التقييم الرابع
والتقرير اخلاص بإدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث من أجل تعزيز
التكيف مع تغير املناخ ( ،)SREXظهرت أدلة جديدة لكشف التأثير
البشري على درجات احلرارة النهارية املرتفعة بدرجة عالية وأدلة جديدة
على أنه ميكن الكشف عن قوة التأثير البشري املنشأ بشكل منفصل عن
قوة التأثير الطبيعي على نطاقات عاملية وفي بعض املناطق القارية ودون
القارية .ويساهم ذلك في تعزيز نتائج تقرير التقييم الرابع والتقرير اخلاص
بإدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث من أجل تعزيز التكيف مع تغير
املناخ ( ،)SREXومن املرجح بدرجة كبيرة اآلن أن يكون التأثير البشري
املنشأ قد ساهم في التغيرات املرصودة في وتيرة وحدّ ة درجات احلرارة
املتطرفة اليومية على النطاق العاملي منذ منتصف القرن العشرين .ومن
املرجح أن يكون التأثير البشري قد زاد بدرجة كبيرة من احتمال حدوث
موجات حارة في بعض املواقع .انظر القسم  TFE.9والقسم ،TFE.9
اجلدول  1مللخص عن تقييم ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة}10.6{ .
ومنذ صدور تقرير التقييم الرابع ،ظهرت بعض األدلة اجلديدة احملدودة
بشأن التأثير البشري املنشأ على كميات األمطار املتطرفة ،مبا في ذلك
دراسة رسمية للكشف عن العالقات السببية وحتديدها وأدلة غير مباشرة
بتوقع زيادة كمية األمطار املتطرفة نظراً لألدلة بشأن التأثير الناجم عن
األنشطة البشرية على جوانب عديدة للدورة الهيدرولوجية العاملية
وارتفاع مستوى الثقة بأن كثافة ظواهر كميات األمطار املتطرفة ستزداد
مع االحترار مبعدل يتجاوز إلى حد كبير متوسط سقوط األمطار .وفي
املناطق األرضية التي تكون فيها التغطية الرصدية كافية إلجراء التقييم،
ثمة مستوى ثقة متوسط في أن تأثيرات األنشطة البشرية قد ساهمت في
زيادة شدة األمطار املتطرفة على النطاق العاملي خالل النصف الثاني من
القرن العشرين}10.6 ،7.6{ .

امللخص الفني

TS.4.8

من املستوى العاملي إلى املستوى اإلقليمي

ا

1.5
1.0
0.5
0.0

اﲡﺎﻩ اﻟﻨﻤﻂ اﳊﻠﻘﻲ اﳉﻨﻮﺑﻲ )ﻫﻜﺘﻮﺑﺴﻜﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ(

يشير منظور أطول أج ً
ال إلى دور التأثيرات اخلارجية الكبير في حتريك
تقلبية املناخ على نطاقات نصف الكرة األرضية خالل عصور ما قبل
الصناعة (اإلطار  .)TS.5ومن غير املرجح بدرجة كبيرة أنه ميكن تفسير
التباينات في درجات احلرارة في نصف الكرة الشمالي من عام  1400إلى
عام  1850بواسطة التقلبية الداخلية وحدها .وثمة مستوى متوسط من
الثقة في أن التأثير اخلارجي قد ساهم في تقلبية درجات احلرارة في نصف
الكرة الشمالي من عام  850إلى عام  1400وفي تباينات درجات احلرارة
في أوروبا خالل القرون اخلمسة األخيرة،10.7.2 ،5.5.1 ،5.3.3{ .
10.7.5؛ اجلدول }10.1
وتعد التغيرات في دوران الغالف اجلوي مهمة بالنسبة لتغير املناخ على
املستوى احمللي ألنها قد تؤدي إلى تغيرات مناخية أصغر أو أكبر في منطقة
معينة أكثر من غيرها .ومن املرجح أن يكون التأثير البشري قد أحدث
تغيراً في أمناط الضغط عند مستوى سطح البحر على النطاق العاملي.
وثمة مستوى متوسط من الثقة في أن استنفاد األوزون الستراتوسفيري قد
ساهم في التحول صوب القطبني املرصود للحد اجلنوبي خللية هادلي خالل
الصيف اجلنوبي .ومن املرجح أن يكون استنفاد األوزون الستراتوسفيري قد
ساهم في االجتاه اإليجابي للنمط احللقي اجلنوبي ( )SAMاملالحظ خالل
الصيف اجلنوبي منذ منتصف القرن العشرين ،والذي يناظر االنخفاضات
في الضغط عند مستوى سطح البحر في مناطق خطوط العرض العليا
والزيادات في املناطق شبه االستوائية (الشكل }10.3{ .)TS.11
وتتوفر أدلة قوية على أنه ميكن اآلن عزو التغيرات املرصودة في النظام
املناخي إلى األنشطة البشرية على النطاقني العاملي واإلقليمي في الكثير من
املكونات (الشكل  .)TS.12وقد مت استكشاف أوجه عدم اليقني الرصدية
بدقة أكبر كثيراً من ذي قبل ،كما مت استنتاج بصمات التأثير البشري من
اجليل اجلديد من النماذج املناخية .وطرأ حتسن في فهم التغيرات املتعلقة
باحمليطات ،مبا في ذلك التغيرات في امللوحة ،التي تتسق مع تزايد شدة
الدورة املائيه الواسعة النطاق التي تتنبأ بها النماذج املناخية .وال تظهر
التغيرات في درجات احلرارة قرب السطح ،ودرجات حرارة الغالف اجلوي
احلر ،ودرجات حرارة احمليطات ،والغطاء الثلجي ونطاق اجلليد البحري في
نصف الكرة الشمالي ،عندما حتسب مع بعضها البعض ،متوسط التغيرات
العاملية فحسب ،إمنا تظهر أيض ًا أمناط ًا إقليمية مميزة تتسق مع البصمات

ا

-0.5
دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻳﻨﺎﻳﺮ/
ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻛﺘﻮﺑﺮ/
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

اﳌﺮاﻗﺒﺔ

اﳌﻮﺳﻢ

ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﻳﻮﻟﻴﻮ/
أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻐﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري

إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻳﺮوﺳﻮﻻت

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎدﻟﻲ

ﻣﺎرس/أﺑﺮﻳﻞ/
ﻣﺎﻳﻮ

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸوزون

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

الشكل  | TS.11التغيرات احملاكاة واملرصودة خالل الفترة  2011-1951في معامل النمط
احللقي اجلنوبي ( )SAMلكل فصل .ويعرف معامل النمط احللقي اجلنوبي  SAMبأنه
الفرق بني متوسط الضغط اجلوي عند سطح البحر في منطقة ما عند  40درجة جنوب ًا و
 65درجة جنوباً .ويتم حتديد معامل النمط احللقي اجلنوبي  SAMبدون تطبيع ،على
نحو يتيح املقارنة بني التغيرات احملاكاة واملرصودة .وتظهر اخلطوط السوداء مجموعة
البيانات اخلاصة بالتغيرات املرصودة للضغط عند مستوى سطح البحر من مركز هادلي
(( )HadSLP2rاخلطوط املتصلة) وإعادة التحليل في القرن العشرين (اخلطوط
املنقطة) .وتشير األعمدة الرمادية إلى نطاقات اجلزء املئيني اخلامس والتاسع واخلمسني
للتغيرات املرجعية ،بينما تبني املربعات احلمراء نطاق املئني اخلامس واملئني اخلامس
والتسعني للتغيرات في عمليات احملاكاة التاريخية ،مبا في ذلك التأثيرات البشرية
والطبيعية .وتظهر األعمدة امللونة مجموعة متوسط للتغيرات ونطاقات الثقة املرتبطة
بها من  5إلى  95في املائة التي جتري محاكاتها في إطار االستجابة لغازات االحتباس
احلراري اجليدة االمتزاج (اللون األخضر الفاحت) والهباء اجلوي (اللون األخضر الداكن)،
واألوزون (اللون األرجواني) وتغيرات التأثير القسري الطبيعية (اللون األزرق) في
عمليات محاكاة التأثير اإلفرادية التي جترى ضمن املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة
بني النماذج املناخية املتقارنة { .CMIP5الشكل 10.13ب}
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وعلى النطاق العاملي ،هناك مستوى ثقة منخفض في عزو التغيرات في
نشاط األعاصير املدارية إلى التأثير البشري .ويرجع هذا إلى عدم كفاية
األدلة الرصدية ،وعدم وجود فهم فيزيائي للروابط بني العوامل البشرية
املنشأ احملركة لتغير املناخ ونشاط األعاصير املدارية ،وانخفاض مستوى
التوافق بني الدراسات فيما يتعلق باألهمية النسبية للتقلبية الداخلية،
وللتأثيرات البشرية املنشأ والطبيعية .وفي منطقة شمال األطلسي ،ثمة
مستوى متوسط من الثقة في أن انخفاض تأثير األهباء اجلوية فوق شمال
احمليط األطلسي قد ساهم على األقل بجزء من الزيادة املرصودة في نشاط
األعاصير املدارية في هذه املنطقة منذ سبعينيات القرن املاضي .وال يزال
هناك اختالف بارز بشأن األهمية النسبية للتقلبية الداخلية ،وتأثير
غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج واألهباء اجلوية فيما يتعلق بهذا
االجتاه املرصود}14.6 ،10.6 ،2.6{ .
ومع أن تقريرالتقييم الرابع قد خلص إلى أن ترجيح أن يكون التأثير البشري
املنشأ قد ساهم في زيادة خطر حدوث جفاف أكبر من عدم ترجيحه خالل
النصف الثاني من القرن العشرين ،يشير تقييم محدّ ث لألدلة الرصدية إلى
أن استنتاجات تقرير التقييم الرابع فيما يتعلق باالجتاهات العاملية املتزايدة
في حاالت اجلفاف الهيدرولوجي منذ السبعينات لم تعد مدعومة .ونظراً
ملستوى الثقة املنخفض في التغيرات املرصودة الواسعة النطاق في حاالت
اجلفاف باالقتران مع الصعوبات في التمييز بني تقلبية حاالت اجلفاف على
املستوى العقدي وتغير املناخ في األجل الطويل ،ثمة مستوى ثقة منخفض
اآلن بشأن عزو التغيرات في حاالت اجلفاف على سطح اليابسة على الصعيد
العاملي منذ منتصف القرن العشرين إلى التأثير البشري}10.6 ،2.6{ .

املتوقعة للتغير الناجم عن األنشطة البشرية ومع االستجابات املتوقعة من
االنفجارات البركانية (الشكل }10.9 ،10.6-10.3{ .)TS.12
واك ُتشف التأثير البشري في جميع املكونات الرئيسية للنظام املناخي التي
جرى تقييمها تقريب ًا (الشكل  .)TS.12وإذا ما أخذت معاً ،تزيد األدلة
املجتمعة مستوى الثقة الشامل في عزو تغير املناخ املرصود ،كما أنها تقلل
أوجه عدم اليقني املرتبطة بالتقييم استناداً إلى متغير مناخي واحد .وانطالق ًا
من هذه األدلة املجتمعة ،من شبه املؤكد أن التأثير البشري قد ساهم في
احترار النظام املناخي .وقد مت حتديد التأثير الناجم عن األنشطة البشرية في
تغيرات درجات احلرارة قرب سطح األرض وفي الغالف اجلوي واحمليطات
كما مت حتديده في تغيرات الغالف اجلليدي والدورة املائيه وبعض الظواهر
املتطرفة .وهناك أدلة قوية تستثني القسر الشمسي ،والبراكني والتقلبية
الداخلية بصفتها أقوى العوامل الدافعة لالحترار منذ عام 10.9{ .1950؛
اجلدول 10.1؛ }FAQ 5.1
ومن املرجح أن التأثير البشري قد ساهم مساهمة كبيرة في الزيادات في
درجة حرارة سطح األرض منذ منتصف القرن العشرين في جميع القارات
باستثناء القارة القطبية اجلنوبية (الشكل  .)TS.12ومن املرجح أن تكون
األنشطة البشرية قد أسهمت إسهام ًا كبيراً في االرتفاع الكبير لدرجات
حرارة سطح األرض في املنطقة القطبية الشمالية خالل السنوات اخلمسني
املاضية .وفيما يتعلق بالقارة القطبية اجلنوبية ،تؤدي أوجه عدم اليقني
الرصدية العديدة إلى مستوى ثقة منخفض في أن التأثير البشري قد
ساهم في االحترار املرصود الذي تقوم بحساب متوسطه احملطات املتاحة.
ومما يعقد الكشف وحتديد العالقات السببية الدور األبرز الذي تلعبه
العوامل الدينامية (تغيرات الدوران) ،والنطاق األوسع للتأثيرات القسرية
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األرض واحملتوى احلراري للمحيطات إشارات ناشئة بشرية املنشأ وطبيعية
في كال السجلني ،وانفصا ًال واضح ًا عن الفرضية البديلة املتعلقة بالتغيرات
الطبيعية فقط .وال تظهر هذه اإلشارات في املتوسطات العاملية فحسب،
إمنا تظهر كذلك على النطاقات اإلقليمية في القارات وفي أحواض
احمليطات في كل من هذه املتغيرات .وتظهر رقعة اجلليد البحري بوضوح
من نطاق التقلبية الداخلية للمنطقة القطبية الشمالية .وعلى النطاقات
دون القارية ،من املرجح أن يكون التأثير البشري قد ساهم إلى حد كبير
في زيادة احتمال حدوث موجات حارة في بعض األماكن{ .اجلدول }10.1

التي قد تكون مهمة على املستوى اإلقليمي ،والصعوبة األكبر في منذجة
العمليات ذات الصلة على النطاقات اإلقليمية .ومع ذلك ،من املرجح أن
يكون التأثير البشري قد ساهم في الزيادات في درجات احلرارة في مناطق
دون قارية عديدة10.3{ .؛ اإلطار }5.1
وهناك اتساق ملحوظ بني التغيرات املرصودة وعمليات احملاكاة للتأثير
البشري املنشأ والطبيعي في النظام الفيزيائي (الشكل  ،)TS.12السيما
بالنسبة للمتغيرات املتعلقة بدرجات احلرارة .وتظهر درجة حرارة سطح
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الشكل  | TS.12مقارنة التغير املرصود واحملاكى في النظام املناخي على نطاقات إقليمية (اللوحات العلوية) وعلى نطاقات عاملية (اللوحات األربعة في الصف السفلي) .متثل اللوحات البنية
السالسل الزمنية املتعلقة بدرجة حرارة سطح األرض ،ومتثل اللوحات الزرقاء السالسل الزمنية املتعلقة باحملتوى احلراري للمحيطات بينما متثل اللوحات البيضاء السالسل الزمنية املتعلقة
باجلليد البحري (املتوسطات العقدية) .وتبني كل لوحة الرصدات (اللون األسود أو اللون األسود والتظليل الرمادي) ،و  5إلى  95في املائة من نطاق االستجابة احملاكاة للتأثيرات الطبيعية
(التظليل األزرق) والتأثيرات الطبيعية والبشرية املنشأ (التظليل الوردي) ،مع متوسطات املجموعات املوازية لها (اللون األزرق الداكن واللون األحمر القامت على التوالي) .وتوفر درجة
حرارة سطح األرض املرصودة من املجموعة الرابعة لبيانات درجات احلرارة السطحية املعروضة في شكل نقاط شبكية ملركز هادلي/وحدة البحوث املناخية ( .)HadCRUT4ويبني الشكل
ثالثة سجالت مرصودة للمحتوى احلراري للمحيطات .ويتم إدراج حاالت الشذوذ املتعلقة باجلليد البحري (عوض ًا عن القيم املطلقة) املعتمدة على النماذج الواردة في الشكل .10.16
وتكون خطوط الرصد متصلة أو متقطعة كما أنها تشير إلى مدى جودة الرصدات والتقديرات .وفيما يتعلق باللوحات اخلاصة بدرجات حرارة سطح األرض واحمليطات ولوحات كمية
األمطار ،تشير خطوط الرصد املتصلة إلى املناطق التي درست والتي تتجاوز فيها التغطية املكانية  50في املائة بينما تشير اخلطوط املنقطة إلى املناطق التي تقل فيها التغطية عن  50في املائة.
فمثالً ،ال تتجاوز تغطية البيانات املتعلقة بالقارة القطبية اجلنوبية  50في املائة من مساحة اليابسة في القارة .وفيما يتعلق باللوحات املتعلقة باحملتوى احلراري للمحيطات واجلليد البحري،
يشير خط الرصدات املتصل إلى تغطية البيانات اجليدة واألفضل نوعية ،بينما يشير اخلط املتقطع إلى مالءمة تغطية البيانات فقط .ويستند هذا الشكل إلى الشكل  10.21باستثناء أنه
يجري تقدميه كمتوسطات عقدية عوض ًا عن متوسطات سنوية .وحتتوي املواد التكميلية على مزيد من التفاصيل بشأن الشكل  SPM.6ذي الصلة{ .الشكل }10.21
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اإلطار  |TS.4تقييم النماذج
استمر حتسني النماذج املناخية منذ صدور تقرير التقييم الرابع ،كما مت توسيع نطاق العديد من هذه النماذج ليشمل مناذج نظام األرض من خالل
تضمني متثيل الدورات اجليوكيميائية احليوية املهمة لتغير املناخ .ويقدم الشكل  1في اإلطار  TS.4عرض ًا جزئي ًا لقدرات النماذج بصورتها املقيمة
في هذا التقرير ،مبا في ذلك حتسني أو عدم حتسني النماذج التي ق ّيمت في تقرير التقييم الرابع أو التي كانت متاحة خالل تقرير التقييم الرابع.
{ ،9.8.1 ،9.1اإلطار }9.1
امللخص الفني

وقد حتسنت قدرة النماذج املناخية على محاكاة درجة احلرارة السطحية في جوانب كثيرة تتعلق بجيل النماذج التي ق ّيمت في تقرير التقييم
الرابع ولكنها لم تقيم في جميع اجلوانب .وال يزال هناك مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة في أن النماذج تعيد انتاج أمناط متوسط درجات احلرارة
السطحية املرصودة على نطاق واسع (ارتباط يبلغ نحو  0.99بني األمناط) ،على الرغم من العثور على أخطاء منهجية تبلغ عدة درجات مئوية
في بعض املناطق .وعلى النطاق اإلقليمي (النطاق دون القاري والنطاقات األصغر) ،وهناك مستوى عال من الثقة في أنه جرت محاكاة متوسط
درجات احلرارة السطحية بشكل أفضل من محاكاتها في إطار تقرير التقييم الرابع؛ إال أن مستوى الثقة في قدرة النماذج أكثر انخفاض ًا مما هو عليه
بالنسبة للنطاق الواسع .وتتميز النماذج بالقدرة على إعادة إنتاج تقلبية متوسط درجات احلرارة العاملية املرصودة أو متوسط درجات احلرارة في
نصف الكرة الشمالي على نطاقات سنوية إلى مئوية .وميكن للنماذج أيض ًا إعادة إنتاج أمناط درجات احلرارة الواسعة النطاق خالل احلد األقصى
للعصر اجلليدي األخير ،مما يشير إلى قدرتها على محاكاة حالة مناخية تختلف إلى حد كبير عن حالة املناخ احلالية (انظر كذلك اإلطار .)TS.5
{}9.6.1 ،9.4.1
ا

وثمة مستوى من الثقة مرتفع بدرجة كبيرة في أن النماذج تعيد إنتاج السمات العامة لتغيرات متوسط درجات احلرارة السطحية على املستويني
العاملي والسنوي خالل الفترة التاريخية ،مبا في ذلك االحترار الذي حدث في النصف الثاني من القرن العشرين والتبريد الذي يعقب مباشر ًة
الثورات البركانية الكبيرة .ومعظم عمليات احملاكاة للفترة التاريخية ال تعيد إنتاج االنخفاض املرصود في اجتاه املتوسط العاملي لالحترار السطحي
خالل السنوات العشر إلى اخلمس عشرة املاضية (انظر اإلطار  .)TS.3وهناك مستوى ثقة متوسط بأن سبب االختالف في التغير بني النماذج
والرصدات خالل الفترة  2012-1998يعود إلى حد كبير إلى التقلبية الداخلية ،مع إسهامات محتملة من أوجه القصور املؤثرة على النماذج ومبالغة
بعض النماذج في تقدير االستجابة للتأثير املتزايد لغازات االحتباس احلراري .وتبالغ أغلبية النماذج ،وليس كلها ،في تقدير االحترار املرصود
في طبقة التروبوسفير في املناطق املدارية خالل السنوات الثالثني األخيرة ،كما أنها تنحو إلى التقليل من أهمية التبريد الطويل األجل في طبقة
الستراتوسفير السفلى9.4.1{ .؛ اإلطار }9.2
وقد حتسنت إلى حد ما محاكاة أمناط الهطول الواسعة النطاق منذ تقرير التقييم الرابع ،مع أن النماذج ال تزال تؤدي دوراً أقل فعالية فيما يتعلق
بالهطول باملقارنة مع الدور الذي تؤديه فيما يتعلق بدرجات احلرارة السطحية .وقد زاد االرتباط على مستوى النمط املكاني بني متوسط الهطول
العاملي املنمذج واملتوسط العاملي املرصود لكمية األمطار من  0.77للنماذج املتاحة عند صدور تقرير التقييم الرابع إلى  0.82للنماذج احلالية .وعلى
النطاقات اإلقليمية ،ال تتم كذلك محاكاة كمية األمطار ،وال يزال إجراء التقييم أمراً صعب ًا نظراً ألوجه عدم اليقني الرصدية}9.6.1 ،9.4.1{ .
وال تزال مناذج كثيرة قادرة على إعادة إنتاج التغيرات املرصودة فياحملتوى احلراري في الطبقات العليا من احمليطات من عام  1961إلى عام .2005
وتندرج السالسل الزمنية للمتوسط املتعدد النماذج في نطاق التقديرات الرصدية املتاحة للجزء األكبر من هذه الفترة}9.4.2{ .
وهناك أدلة قوية على أنه جتري محاكاة االجتاه االنحداري في رقعة اجلليد البحري الصيفي في املنطقة القطبية الشمالية بشكل أفضل من محاكاته
عند صدور تقرير التقييم الرابع .ويظهر نحو ربع النماذج تغيراً يتميز بالقوة نفسها أو بقوة أكبر من التغير في الرصدات في عصر السواتل خالل
الفترة  .2012-1979وحتاكي معظم النماذج االجتاه التناقصي في رقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية اجلنوبية ،على الرغم من االمتداد الواسع
النطاق بني النماذج ،على نقيض االجتاه املتزايد الطفيف في عمليات الرصد}9.4.3{ .
وأحرز تقدم كبير منذ صدور تقرير التقييم الرابع في تقييم عمليات محاكاة الظواهر املتطرفة بواسطة النماذج .وتتسق التغيرات في وتيرة األيام
والليالي الشديدة البرودة خالل النصف الثاني من القرن العشرين مع النماذج والرصدات ،مع إدراج املتوسط العاملي للسالسل الزمنية اخلاص
مبتوسط املجموعة في نطاق التقديرات املرصودة عموماً .وتقلل أغلبية النماذج من تقدير حساسية كميات األمطار املتطرفة لتقلبية درجات احلرارة
أو مناحي التغير ،السيما في املناطق املدارية}9.5.4{ .
وفي غالبية النماذج التي تشمل دورة كربون تفاعلية ،تقع املغائض العاملية حملاكاة كربون اليابسة وكربون احمليطات خالل الفترة األخيرة من القرن
العشرين في نطاق التقديرات الرصدية .ولكن النماذج تقلل بشكل منتظم من أهمية مغيض اليابسة في نصف الكرة الشمالي الذي تشير إليه
أساليب انقالبات الغالف اجلوي}9.4.5{ .

وتوفر طرائق تقليص النطاقات اإلقليمية املعلومات املناخية إلى النطاقات األصغر الضرورية إلجراء دراسات عن تأثيرات املناخ .وهناك مستوى عال
من الثقة في أن تقليص النطاق يضيف قيمة في املناطق التي تتميز بطوبوغرافيا شديدة التباين وللظواهر الصغيرة احلجم على حد سواء}9.6.4{ .
ويتراوح اتساع النماذج حلساسية املناخ عند االتزان بني  2.1درجة مئوية و  4.7درجات مئوية كما أنه يشبه إلى حد كبير اتساع النماذج في
تقرير التقييم الرابع .وثمة مستوى من الثقة مرتفع بدرجة كبيرة في أن العامل الرئيسي الذي يساهم في اتساع حساسية املناخ عند االتزان ال يزال
التأثيرات التفاعلية للسحب .وينطبق هذا على كل مناملناخ احلديث واحلد األقصى للعصر اجلليدي األخير .وباملثل ،هناك مستوى ثقة مرتفع
بدرجة كبيرة في أنه ،اتساق ًا مع الرصدات ،تظهر النماذج ارتباط ًا إيجابي ًا قوي ًا بني درجات احلرارة في التروبوسفير وبخار املاء على نطاقات إقليمية
إلى عاملية ،مما يشير إلى تأثيرات تفاعلية إيجابية لبخار املاء في كل من النماذج والرصدات}9.7 ،9.4.1 ،5.3.3{ .
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وتقوم النماذج املناخية على مبادئ فيزيائية ،كما أنها تعيد انتاج الكثير من العناصر املهمة للمناخ املرصود .ويسهم هذين اجلانبني في ثقتنا في
مالءمة النماذج للتطبيق في دراسات الكشف وحتديد العالقات السببية (انظر الفصل العاشر) وفي القيام بتنبؤات وإسقاطات كمية في املستقبل
(انظر الفصول من  11إلى  .)14وهناك أدلة متزايدة على أن بعض عناصر التقلبية أو اجتاهات التغير املرصودة ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باالختالفات
بني النماذج بإسقاطات النماذج املتعلقة بكميات مثل منحى اجلليد البحري الصيفي في املنطقة القطبية الشمالية ،والتأثيرات التفاعلية أللبيدو
الثلوج وفقدان الكربون في املناطق املدارية .غير أنه ال تتوفر إستراتيجية عاملية تسمح بتحويل األداء السابق لنموذج معني إلى الوزن النسبي لهذا
النموذج في إطار متوسط مجموعة متعددة النماذج من اإلسقاطات املناخية}9.8.3{ .
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ )ب(
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اإلطار  ،TS.4الشكل  | 1ملخص ملدى جودة محاكاة اجليل احلالي من النماذج املناخية للسمات املهمة املميزة للمناخ في القرن العشرين .وتزداد الثقة في التقييم باجتاه
اليمني كما يتضح من زيادة شدة التظليل .وتتحسن جودة النماذج من أسفل إلى أعلى .ويشير الترميز املل ّون إلى التحسينات التي استجدت في النماذج منذ إصدار تقرير
التقييم الرابع وحتى التقييم احلالي .وقد مت إجراء عدد من التحسينات منذ صدور تقرير التقييم الرابع ،ولم جتر محاكاة لبعض الكميات املنمذجة بشكل أفضل .وتدرج
الكميات املناخية الرئيسية في هذا امللخص وال يشهد أي منها تراجعاً .ويستند التقييم أساس ًا إلى املتوسط املتعدد النماذج ،وال يستثنى منها وجود انحرافات للنماذج
وتبسط جودة النماذج التي يجري تقييمها لتمثيلها في هذا الشكل؛ وميكن االطالع على التفاصيل املتعلقة بكل تقييم في الفصل 9.8.1{ .9؛ الشكل }9.44
اإلفراديةّ .
ويسلط هذا الشكل الضوء على السمات الرئيسية مع إضافة القسم الداعم للتقييم بين
(أ)

االتجاهات

في:
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{}9.4.3

رقعة الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية
رقعة الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية
المغائض العالمية للكربون في المحيطات {}9.4.5
درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير السفلى {}.9.4.1
مغائض الكربون في اليابسة على النطاق العالمي {}9.4.5
المحتوى الحراري للمحيطات على النطاق العالمي {}9.4.2
عمود األوزون الكلي {}9.4.1
درجة حرارة الهواء السطحي {}9.4.1
درجات الحرارة في طبقة التوربوسفير في المناطق المدارية {}9.4.1
{}9.4.3

الظواهر المتطرفة
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{}9.5.4

عدد األعاصير في المحيط األطلسي من سنة إلى أخرى في نماذج الدوران العام في الغالف الجوي ذات االستبانة العالية {}9.5.4

التوزيع العالمي للظواهر المتطرفة لسقوط األمطار {}9.5.4
التوزيع العالمي للظواهر المتطرفة لسقوط األمطار في نماذج الدوران العام في الغالف الجوي ذات االستبانة العالية
اتجاهات التغير العالمية المتعلقة بالظواهر المتطرفة لسقوط األمطار {}9.5.4
التوزيعات العالمية للظواهر المتطرفة المتعلقة بدرجة حرارة الهواء السطحي {}9.5.4
اتجاهات التغير العالمية للظواهر المتطرفة المتعلقة بدرجة حرارة الهواء السطحي {}9.5.4
مسارات األعاصير المدارية وشدتها {}9.5.4
مسارات األعاصير المدارية وشدتها في نماذج الدوران العام في الغالف الجوي ذات االستبانة العالية {}9.5.4

{}9.5.4

امللخص الفني

اإلطار  | TS.5املناخ القدمي
تتيح عمليات استنباط العناصر املناخية من أرشيفات املناخ القدمي النظر إلى التغيرات احلالية في تركيب الغالف اجلوي ،ومستوى سطح البحر
واملناخ (مبا في ذلك الظواهر املتطرفة ،مثل ،حاالت اجلفاف والفيضانات) ،واإلسقاطات املستقبلية من منظور أوسع على صعيد التقلبية
املناخية السابقة (انظر القسم 5.6-5.2{.)TS.2؛ }10.7 ،6.2
ا

امللخص الفني

وتوثق املعلومات املتعلقة باملناخ السابق أيض ًا سلوك العناصر البطيئة في النظام املناخي ،مبا في ذلك دورة الكربون ،والصفائح اجلليدية،
وأعماق احمليط ،التي ال يتوفر بشأنها ما يكفي من السجالت اآللية باملقارنة بالنطاقات الزمنية املميزة الستجابتها لالضطرابات ،فتوفر بذلك
معلومات مفيدة عن آليات التغيرات املفاجئة وغير العكوسة .وأتاح اقتران هذه املعلومات بعناصر التأثير اخلارجية للمناخ القدمي ،وعمليات
التوليف فيما بني بيانات املناخ القدمي توثيق تضخيم قطبي يتسم بتغيرات معززة في درجات احلرارة في املنطقة القطبية الشمالية مقارنة
باملتوسط العاملي ،استجابة لتركيزات ثاني أكسيد الكربون املرتفعة أو املتدنية،13.2.1 ،8.4.2 ،6.2 ،5.8 ،5.7 ،5.6 ،5.2.2 ،5.2.1{ .
13.4؛ اإلطاران }5.2 ،5.1
ومنذ صدور تقرير التقييم الرابع ،أدى إدراج مناذج محاكاة املناخ القدمي في إطار املرحلة الثالثة من مشروع مقارنة مناذج املناخ السابق
(/)PMIP3املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ( )CMIP5إلى جعل املعلومات عن املناخ السابق أكثر ارتباط ًا
باإلسقاطات املتعلقة باملناخ في املستقبل .واس ُتخدمت املعلومات عن املناخ القدمي في منتصف حقب الهولوسني ( 6آالف سنة) ،والفترة
اجلليدية األخيرة ( 21ألف سنة تقريباً) ،واأللفية األخيرة الختبار قدرة النماذج على إجراء عمليات محاكاة واقعية حلجم التغيرات السابقة
وأمناطها الواسعة النطاق .وسمح اجلمع بني املعلومات املستمدة من مناذج محاكاة املناخ القدمي وعمليات استنباط املناخ القدمي بإجراء حتديد
كمي الستجابة نظام املناخ لالضطرابات اإلشعاعية ،والقيود التي تفرض نطاق حساسية املناخ عند االتزان ،وتوثيق األمناط السابقة لتقلبية
املناخ الداخلي على أطر زمنية تتراوح بني سنوات وقرون،10.7.2 ،9.7.2 ،9.5.3 ،9.4.2 ،9.4.1 ،5.5.1 ،5.4 ،5.3.5-5.3.1{ .
}14.1.2
ويبني الشكل  1في اإلطار  TS.5مقارنة خالل األلفية األخيرة بني مناذج احملاكاة وعمليات استنباط املناخ القدمي من خالل املرحلة الثالثة من
مشروع مقارنة مناذج املناخ القدمي في األلفية املاضية ()PMIP3/املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ()CMIP5
والتأثيرات اإلشعاعية املقترنة بها لكل من الشمس والبراكني من جهة وغازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج من جهة أخرى .وبالنسبة
ملتوسط درجات احلرارة السنوية في نصف الكرة الشمالي ،من املرجح بدرجة كبيرة أن الفترة  2012-1983كانت أحر فترة ثالثني سنة في
آخر  800سنة (مستوى ثقة مرتفع) ومن املرجح أيض ًا أنها كانت أحر فترة ثالثني سنة في آخر  1400سنة (مستوى ثقة متوسط) .ويدعم
ذلك مقارنة بني سجالت آلية لدرجات احلرارة تضم عمليات استنباط عديدة للمناخ القدمي من مجموعة متنوعة من البيانات غير املباشرة،
واألساليب اإلحصائية ،وهي متوافقة مع تقرير التقييم الرابع .واستجابة للتغيرات اإلشعاعية من الشمس والبراكني والتغيرات البشرية املنشأ،
حتاكي مناذج املناخ التغيرات في درجات احلرارة عبر عدة عقود خالل السنوات الـ  1200األخيرة في نصف الكرة الشمالي ،والتي تتوافق
بصورة عامة من حيث الشدة وتزامن التوقيت مع عمليات استنباط للمناخ القدمي ،في نطاق ما يكتنفها من أوجه عدم يقني .وتظهر عمليات
استنباط درجات احلرارة القدمية على املستوى القاري ،مبستوى مرتفع من الثقة ،عدة عقود خالل فترة شذوذ املناخ في القرون الوسطى (ما
بني  950و  1250تقريباً) اتسمت في بعض املناطق باحترار مماثل الحترار منتصف القرن العشرين ،وفي مناطق أخرى باحترار مماثل الحترار
أواخر القرن العشرين .ومبستوى مرتفع من الثقة ،لم تكن فترات االحترار اإلقليمية هذه متزامنة عبر املناطق بقدر تزامن االحترار منذ منتصف
القرن العشرين .واستناداً إلى مقارنة بني عمليات استنباط املناخ القدمي ومناذج احملاكاة ،ثمة مستوى مرتفع من الثقة في أن التأثير املداري
والشمسي والبركاني اخلارجي إضافة إلى التقلبية الداخلية أسهمت إسهام ًا كبيراً في النمط املكاني وفي توقيت التغيرات في درجات احلرارة
السطحية بني فترة شذوذ املناخ في القرون الوسطى والعصر اجلليدي الصغير (الفترة من  1450إلى  1850تقريباً) .على أن هناك مستوى
منخفض ًا بدرجة كبيرة من الثقة على صعيد التقديرات الكمية للمساهمة النسبية لكل منها .ومن غير املرجح بدرجة كبيرة أن يكون
باإلمكان تفسير التغيرات في درجات احلرارة في نصف الكرة الشمالي خالل الفترة من  1400إلى  1850بالتقلبية الداخلية وحدها .وثمة
مستوى متوسط من الثقة في أن الت ُأثير اخلارجي ساهم في تقلبية درجات احلرارة في نصف الكرة الشمالي من  850إلى  1400وفي أن الت ُأثير
اخلارجي قد أسهم في حدوث التغيرات في درجات احلرارة في أوروبا خالل القرون اخلمسة األخيرة10.7.5 ،10.7.2 ،5.5.1 ،5.3.5{ .؛
اجلدول }10.1
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اإلطار  ،TS.5الشكل  | 1مناذج احملاكاة وعمليات استنباط املناخ القدمي لأللفية األخيرة( .أ) املرحلة الثالثة من مشروع مقارنة مناذج املناخ القدمي لأللفية املاضية ()PMIP3/
املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ( )CMIP5خالل الفترة  :2000-850التأثير اإلشعاعي للبراكني والشمس وغازات االحتباس احلراري اجليدة
االمتزاج .وتعكس األلوان املختلفة مجموعتي البيانات املتوافرة للتأثير البركاني ،وأربعة تقديرات للتأثير الشمسي .بالنسبة للتأثير الشمسي ،متثل اخلطوط املتصلة
(املتقطعة) متغيرات استنباط املناخ القدمي التي (ال) تراعي التغيرات الطبيعية في تركيز اإلشعاعية؛ (ب) املرحلة الثالثة من املشروع ()PMIP3 /املرحلة اخلامسة من
املشروع ( )CMIP5خالل الفترة  :2000-850عمليات محاكاة (اللون األحمر) واستنباط التغيرات في درجات احلرارة في نصف الكرة الشمالي (املناطق املظللة) .ميثل
اخلط األحمر السميك متوسط متعدد النماذج بينما متثل اخلطوط احلمراء الرفيعة نطاق  % 90املتعدد النماذج .ومتثل املنطقة الرمادية املظللة التداخل بني درجات احلرارة
املستنبطة من املناخ القدمي؛ وتظهر كل البيانات كحاالت شذوذ عن متوسطها في الفترة  1850-1500بعد تسويتها مبرشح لفترة  30سنة .ويجدر باملالحظة أن بعض عمليات
استنباط املناخ القدمي متثل حيزاً مكاني ًا أصغر حجم ًا من نصف الكرة الشمالي الكامل أو موسم ًا محدداً ،بينما يظهر متوسط درجات احلرارة السنوية لنصف الكرة الشمالي
الكامل لنماذج احملاكاة( :ج) و(د) و(هـ) و(و) متوسط درجة احلرارة السنوية في املنطقة القطبية الشمالية وأمريكا الشمالية ثم ألوروبا وآسيا في حزيران/يونيو ومتوز/
يوليو وآب/أغسطس ( ،)JJAخالل الفترة من  950إلى  2000املستمدة من عمليات استنباط املناخ القدمي (اخلط األسود) ومحاكاة املشروع ()PMIP3/املشروع ()CMIP5
(اخلط األحمر السميك ،واملتوسط املتعدد النماذج؛ اخلط األحمر الرفيع ،ونطاق  % 90املتعدد النماذج) .وتظهر كل املنحنيات احلمراء كحاالت شذوذ عن متوسطها
خالل الفترة  1850-1500بعد تسويتها مبرشح لفترة  30سنة .ويكشف الغالف املظلل حاالت عدم اليقني في كل عملية استنباط للمناخ القدمي (املنطقة القطبية الشمالية:
مستويات ثقة  ،% 90أمريكا الشمالية :انحراف معياري يبلغ  .2 ±آسيا :نسبة خطأ تبلغ  2 ±من اجلذر التربيعي ملتوسط مربعات اخلطأ .أوروبا :مستويات ثقة .)% 95
ولغرض املقارنة مع السجل اآللي ،تظهر بيانات وحدة البحوث املناخية املتعلقة بدرجة احلرارة الصادرة عن محطات األرصاد اجلوية العاملية (( )CRUTEM4اخلط األصفر).
وهذه البيانات املباشرة ليست بالضرورة هي البيانات املُستخدمة في معايرة عمليات استنباط املناخ القدمي ،ومن ثم فقد تُظهِ ر صلة أقوى أو أضعف بعمليات استنباط املناخ
القدمي مقارنة بالبيانات املباشرة املُستخدمة بالفعل للمعايرة؛ وقد يؤدي توقيت التوقف أيض ًا إلى إنهاء التأثيرات بالنسبة للبيانات املبينة التي متت تسويتها .وتتم تسوية
كل اخلطوط بتطبيق معدل متحرك مدته  30سنة .تظهر اخلريطة املناطق الفردية لكل عملية استنباط للمناخ القدمي5.3.5{ .؛ اجلدول 5.A.1؛ األشكال }5.12 ،5.8 ،5.1
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مقارنة مبعدل الفترة  ،2005-1986وذلك ما لم يذكر خالف ذلك .وترد
إسقاطات تغير املناخ العاملي واإلقليمي
TS.5
اإلسقاطات املتعلقة بتغير املناخ على مدى أبعد واملعلومات املتعلقة
 TS.5.1املقدمة
باستقرار املناخ واملناخ املستهدف في القسم  .TFE.8وترد طرائق التصدي
لتغير املناخ املسماه طرائق الهندسة األرضية كاقتراحات ،ويتم إلقاء
جترى اإلسقاطات املتعلقة بالتغيرات في نظام املناخ باستخدام هيكل نظرة عامة عليها في اإلطار ،11.3{.TS.7،13.7-13.5 ،12.5-12.3
متدرج من النماذج املناخية تتراوح من مناذج مناخ بسيطة إلى مناذج  ،14.6-14.1امللحق }I
ذات مستوى تعقيد متوسط إلى مناذج املناخ الشاملة ومناذج نظام األرض
( .)ESMوحتاكي هذه النماذج التغيرات مستندة إلى مجموعة من  TS.5.2التأثيرات والسيناريوهات املستقبلية
سيناريوهات التأثيرات البشرية املنشأ .ومت استخدام مجموعة جديدة من
السيناريوهات ،ومسارات التركيز النموذجية ( )RCPحملاكاة مناذج املناخ تُستخدم في تقرير التقييم احلالي سلسلة من مسارات التركيز النموذجية
اجلديدة املنفذة في إطار املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5التابع ( )RCPsاجلديدة التي حتل إلى حد كبير محل سيناريوهات التقرير اخلاص
للبرنامج العاملي للبحوث املناخية .ومت إدراج عدد كبير من مناذج املناخ بسيناريوهات االنبعاثات ( )SRESالصادر عن الهيئة احلكومية الدولية
الشاملة ومناذج نظام األرض ( )ESMsفي املرحلة اخلامسة من املشروع املعنية بتغ ّير املناخ (( )IPCCانظر اإلطار  TS.6واملرفق الثاني بجداول
( )CMIP5الذي ِّ
تشكل نتائجه أساس اإلسقاطات املتعلقة بنظام املناخ .سيناريو نظام املناخ) .وهي تنتج مجموعة من االستجابات التي تتراوح من
ً
االحترار املستمر مرورا بالتأثير املستقر نسبياً ،إلى سيناريو التخفيف الصارم
يلخِّ ص هذا القسم تقييم هذه اإلسقاطات لتغير املناخ .أو ًال ،يتم ( )RCP2.6الذي يحقق االستقرار للتأثير اإلشعاعي ثم يخففه شيئ ًا
عرض السيناريوهات والتأثيرات املستقبلية .بعد ذلك تعالج األقسام فشيئ ًا بعد منتصف القرن احلادي والعشرين .وخالف ًا لتقرير التقييم الرابع،
الفرعية التالية مختلف جوانب اإلسقاطات املتعلقة بتغير املناخ العاملي يتم تصنيف التغير املناخي من سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية
واإلقليمي ،مبا في ذلك اإلسقاطات على املدى القريب (لغاية منتصف ( )RCPالواردة في تقرير التقييم اخلامس كمزيج من التكيف والتخفيف.
القرن تقريباً) واملدى البعيد (لنهاية القرن احلادي والعشرين) في الغالف وال تسفر إجراءات التخفيف التي تبدأ اآلن في مختلف سيناريوهات
اجلوي واحمليطات والغالف اجلليدي؛ وإسقاطات دورة الكربون وغيرها مسارات التركيز النموذجية ( )RCPعن نتائج مختلفة بشكل ملحوظ
من الدورات اجليوكيميائية احليوية؛ واإلسقاطات املتعلقة بتغير مستوى على صعيد تغير املناخ في فترة الثالثني سنة املقبلة أو نحو ذلك ،في حني
سطح البحر؛ وأخيراً ،التغيرات في الظواهر املناخية واجلوانب األخرى أن تغير املناخ على املدى الطويل إلى ما بعد منتصف القرن يظهر اختالف ًا
للمناخ اإلقليمي في القرن احلادي والعشرين .وتقدم التغيرات املُسقطة ملحوظ ًا عبر مسارات التركيز النموذجية ({ .)RCPsاإلطار }1.1
ا

تعتمد االنبعاثات املستقبلية البشرية املنشأ لغازات االحتباس احلراري وجسيمات األهباء اجلوية وغيرها من عوامل التأثير ،مثل التغير في استخدام
األراضي ،على عوامل اجتماعية  -اقتصادية ،وقد تتأثر باالتفاقات اجلغرافية السياسية العاملية الرامية إلى مراقبة تلك االنبعاثات بغية احلد منها.
واستخدم تقرير التقييم الرابع بشكل مكثف سيناريوهات التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات ( )SRESوالتي ال تشمل مبادرات إضافية
تتعلق باملناخ ،مما يعني عدم توفر أي سيناريوهات تفترض صراحة تطبيق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ ّير املناخ ( )UNFCCCأو االنبعاثات
املستهدفة احملددة في بروتوكول كيوتو .غير أن االنبعاثات من غازات االحتباس احلراري تتأثر مباشرة بسياسات التغير غير املتعلق باملناخ املصممة
ملجموعة واسعة من األغراض األخرى .وقد مت وضع سيناريوهات التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات ( )SRESباتباع نهج تدريجي ،أي بإدراج
عوامل اجتماعية اقتصادية في سيناريوهات االنبعاثات ،ثم استخدام تلك العوامل في مناذج مناخ بسيطة لتحديد تركيزات غازات االحتباس
احلراري والعوامل األخرى الالزمة إلدارة مناذج الدوران العام للمحيطات والغالف اجلوي ( )AOGCMاألكثر تعقيداً .وفي هذا التقرير ،يتم تقييم
نتائج مناذج محاكاة املناخ التي تستخدم سيناريوهات جديدة (بعضها يشمل إجراءات متعلقة بالسياسات بغرض التخفيف) ُيشار إليها بتعبير
‘مسارات التركيز النموذجية’ ( .)RCPsومتثل مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsهذه مجموعة أوسع من سيناريوهات التخفيف وقد مت
اختيارها لكونها تضم أهداف ًا مختلفة من حيث التأثير اإلشعاعي في  2.6( 2100و 4.5و 6.0و 8.5واط/م 2تقريباً؛ الشكل  .)TS.15ويجب النظر
إلى السيناريوهات باعتبارها معقولة وتوضيحية ،وغير مرتبطة بأي احتماالت12.3.1{ .؛ اإلطار }1.1
وقد وضعت مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsباستخدام مناذج التقييم املتكاملة ( )IAMsالتي تشمل عادة مكونات اقتصادية ودميوغرافية
ومكونات متعلقة بالطاقة ومكونات مناخية بسيطة .يتم بعد ذلك إدخال سيناريوهات االنبعاثات الناجتة في منوذج بسيط إلنتاج سالسل زمنية
لتركيزات غازات االحتباس احلراري ميكن إدخالها في مناذج الدوران العام للمحيطات والغالف اجلوي األكثر تعقيداً ( .)AOGCMsوميكن بعد
ذلك استخدام السالسل الزمنية لالنبعاث الناجتة من مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsمباشرة في مناذج نظام األرض ( )ESMsالتي تشمل
اجليوكيمياء اجلغرافية البيولوجية التفاعلية (على األقل لدورة كربون على اليابسة وفي احمليطات)12.3.1{ .؛ اإلطار }1.1
وتوفر التجربة املتعددة النماذج ( CMIP5املُنسقة من خالل البرنامج العاملي للبحوث املناخية) مستوى غير مسبوق من املعلومات التي ميكن االستناد
إليها في تقييمات تقلبية املناخ وتغيره .وتضم املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5مناذج نظام األرض ( )ESMsاجلديدة ،إضافة إلى مناذج للدوران
العام للمحيطات والغالف اجلوي وجتارب مناذج جديدة ومخرجات تشخيصية إضافية .وهي شاملة أكثر بكثير مما كانت عليه جتربة النموذج املتعدد
السابقة للمرحلة الثالثة من املشروع ( )CMIP3والتي كانت متوفرة في وقت إعداد تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغ ّير
املناخ ( .)IPCCفاملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5تضم أكثر من ضعفي عدد النماذج وعدداً أكبر من التجارب (التي تشمل أيض ًا جتارب
ملعاجلة فهم االستجابات في سيناريوهات تغير املناخ في املستقبل) ونحو  2 1015 xبايت من البيانات (مقارنة بأكثر من  30 1012 xبايت من البيانات
في املرحلة الثالثة من املشروع ( .))CMIP3وإضافة إلى ذلك ،تعالج مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5عدداً أكبر من عوامل التأثير بشكل
ال مؤثراً مشمو ًال بشكل عام.
أكثر اكتما ًال ،السيما على صعيد األهباء اجلوية واستخدام األراضي .واآلن ،يعد الهباء اجلوي للكربون األسود عام ً
وعلى صعيد ثاني أكسيد الكربون ،وتُقيم كل من اإلسقاطات “املستندة إلى التركيزات” واإلسقاطات “املستندة إلى االنبعاثات” للمرحلة اخلامسة من
املشروع ( .)CMIP5وهي تسمح بإجراء حتديد كمي حلاالت عدم اليقني املتعلقة باالستجابة الفيزيائية ،ولتفاعالت دورة املناخ  -الكربون}1.5.2{ .
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ولو مت استخدام مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5في تقرير التقييم الرابع ،ملا كان تقييم متوسط قيم ونطاقات التغيرات في متوسط درجة
احلرارة العاملية قد اختلف كثيراً .وميكن عزو الفوارق في إسقاطات درجة احلرارة العاملية بشكل كبير إلى السيناريوهات املختلفة .إذ إن استجابة متوسط
درجة احلرارة العاملية التي حتاكيها مناذج املرحلة الثالثة من املشروع ( )CMIP3واملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5متشابهة إلى حد كبير ،من حيث
املتوسط ونطاق النموذج ،سواء في حاالت االستجابة العابرة أو عند االتزان .وثمة اتساع في نطاق التغير في درجات احلرارة في جميع السيناريوهات
ألن مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsتشمل سيناريو تخفيف قوي ( )RCP2.6لم يكن له مثيل بني سيناريوهات التقرير اخلاص بسيناريوهات
االنبعاثات ( )SRESاملُستخدمة في املرحلة الثالثة من املشروع ( .)CMIP3ويتم احلصول على النطاق  5إلى  % 95لكل سيناريو من إسقاطات املرحلة
اخلامسة من املشروع ( )CMIP5عن طريق تقريب عمليات التوزيع في املرحلة اخلامسة من املشروع بتوزيع عادي له نفس املتوسط ونفس االنحراف
املعياري وتقييمها باعتبارها إسقاطات مرجحة للتغير العاملي في درجات احلرارة في نهاية القرن احلادي والعشرين .وتوفر اإلسقاطات االحتمالية
باستخدام مناذج أبسط متت معايرتها لتوسيع نطاق حساسية املناخ عند االتزان املُق َّيمة في تقرير التقييم الرابع نطاقات عدم يقني متسقة مع تلك اخلاصة
باملرحلة اخلامسة من املشروع ( .)CMIP5ولوحظ في تقرير التقييم الرابع ،أن حاالت عدم اليقني في إسقاطات درجات احلرارة العاملية تكون ثابتة
تقريب ًا عند التعبير عنها كجزء من متوسط االحترار في النموذج (عدم يقني جزئي ثابت) .وبالنسبة ملسارات التركيز النموذجية ( )RCPsاألعلى،
ُيقدَّ ر عدم اليقني اآلن بأنه أصغر مما كان عليه في الطريقة التي اتبعت في تقرير التقييم الرابع ( )AR4بالنسبة لتغير املناخ البعيد املدى ،ألن التأثيرات
التفاعلية للمناخ  -دورة الكربون غير مهمة إلسقاطات مسارات التركيز النموذجية املستندة إلى التركيز (وعلى خالف ذلك ،فإن حاالت عدم اليقني
املق َّيمة في إسقاط درجات احلرارة العاملية في تقرير التقييم الرابع َّ
ال في التأثيرات التفاعلية للمناخ  -دورة الكربون ،على الرغم من أن هذه
شكلت عام ً
األخيرة لم تكن جزءاً من مناذج املرحلة الثالثة من املشروع ( .))CMIP3وعند فرض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسار التركيز النموذجي ،8.5
باملقارنة بتركيزات ثاني أكسيد الكربون في مسار التركيز النموذجي  ،8.5فإن مناذج نظام األرض للمرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5 ESMs
ودورة الكربون التفاعلية حتاكي ،في املتوسط ،تركيزاً لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي يزيد بنحو ( 50من  140 -إلى  )210 +جزءاً في املليون
ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺘﻲ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

CMIP5 : 2081-2100

CMIP5 : 2081-2100

)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

CMIP3 : 2080-2099

CMIP3 : 2080-2099

اإلطار  ،TS.6الشكل  | 1أمناط درجات احلرارة (العمود األيسر) وتغير النسبة املئوية لكميات األمطار (العمود األمين) ملتوسط مناذج املرحلة الثالثة من املشروع ()CMIP3
(الصف األول) ومتوسط مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع (( )CMIP5الصف الثاني) ،حسب مقياس التغيرات املناظرة في متوسط درجات احلرارة العاملية .وحتسب
األمناط في كلتا احلالتني عن طريق الفرق بني املتوسطات على مدى السنوات العشرين األخيرة من جتارب القرن احلادي والعشرين (الفترة  2099-2080للمرحلة الثالثة من
املشروع ( )CMIP3والفترة  2100-2081للمرحلة اخلامسة من املشروع ( ))CMIP5والسنوات العشرين األخيرة من التجارب التاريخية (الفترة  1999-1980للمرحلة الثالثة
من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة والفترة  2005-1986للمرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة) وتغيير مقياس الفرق وفق ًا للتغير
املناظر في متوسط درجة احلرارة العاملية .ويتم ذلك أو ًال لكل منوذج فردي ،ثم يحسب متوسط النتائج .ويشير التنقيط إلى قياس أهمية الفرق بني النمطني املناظرين
اللذين يتم احلصول عليهما بتكرار احملاولة .ومت أخذ عينات عشوائية  500مرة من مجموعتني فرعيتني من املجموعة املجمعة ألفراد مجموعة املرحلة الثالثة من املشروع
( )CMIP3واملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5لهما نفس حجم املجموعات األصلية ،ولكن دون متييز بني أفراد املرحلة الثالثة واملرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني
النماذج املناخية املتقارنة .ويتم حساب األمناط املناسبة لكل عينة عشوائية وفرقها ،ثم جترى مقارنة للفرق الفعلي لكل نقطة شبكية على حدة ،مع توزيع الفروق التي
أعيدت معاينتها ،ويتم تنقيط النقاط الشبكية التي تكون عندها قيمة الفرق ضمن تعداد التوزيع املُعاد معاينته فقط (أقل من املئني  2.5أو املئني { .)97.5الشكل }12.41
80

امللخص الفني
(التساع منوذج املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة  )CMIP5ويحدث ارتفاع ًا لدرجة حرارة سطح األرض قيمته
درجة مئوية بحلول العام  .2100وبالنسبة ملسارات التركيز النموذجية ( )RCPsاملنخفضة ،يكون عدم اليقني اجلزئي أكبر ألن التقلبية الداخلية
والتأثيرات غير املتعلقة بثاني أكسيد الكربون تسهم بشكل أكبر نسبي ًا في عدم اليقني اإلجمالي}12.4.9 ،12.4.8 ،12.4.1{ .

0.2

ويظل االستقرار الراسخ لألمناط اجلغرافية للتغير في درجات احلرارة وكمية األمطار خالل جتربة عابرة ما في مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5
(اإلطار  ،TS.6الشكل  .)1وتكون األمناط متشابهة عبر الزمن وعبر مختلف السيناريوهات ،وميكن قياسها للرتبة األولى حسب التغير في متوسط
درجة احلرارة العاملية .وال تزال قابلية هذه التقنية للتطبيق مقصورة على سيناريوهات التخفيف الشديد ،وعلى السيناريوهات التي تكون فيها
التأثيرات احمللية (مثل األهباء اجلوية) مهمة وتتغير مع الزمن وللمتغيرات غير معدل متوسط درجة احلرارة املوسمية وكمية األمطار}12.4.2{ .
ولنطاق انبعاثات األهباء اجلوية البشرية املنشأ في جميع السيناريوهات
أثر على إسقاطات املناخ على املدى القريب أكبر من النطاق املناظر
لغازات االحتباس احلراري التي لها فترة بقاء طويلة ،السيما على النطاقات
اإلقليمية وعلى متغيرات الدورة الهيدرولوجية .والتغطي سيناريوهات
مسارات التركيز النموذجية نطاق انبعاثات األهباء اجلوية املستقبلية
الوارد في التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات ( )SRESوال في
السيناريوهات البديلة (اإلطار }11.3.6 ،11.3.1{.)TS.6
ا

وعند إجراء خفض سريع لألهباء اجلوية للكبريتات بهدف حتسني جودة
الهواء أو كجزء من عملية خفض النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة من
الوقود األحفوري ،عندئذ يكون هناك مستوى متوسط من الثقة بأن ذلك
قد يؤدي إلى احترار سريع على املدى القريب .وثمة أدلة على أن الضوابط
املرافقة النبعاثات امليثان قد تعادل بعض ًا من االحترار الناجت عن الكبريتات،
على الرغم من أن التبريد الناشئ من التخفيف من انبعاثات امليثان سيكون
أبطأ من االحترار الناشئ من تخفيف الكبريتات بسبب االختالف في
النطاقات الزمنية التي تتضاءل بها تركيزات هذه املواد في الغالف اجلوي
استجابة لتناقص االنبعاثات .وعلى الرغم من أن إزالة هباء الكربون األسود
ميكن أيض ًا أن يعادل االحترار املرتبط بالتخلص من الكبريتات ،فإن تواتر
أوجه عدم اليقني أكبر من أن تؤدي إلى تقييد اإلشارة الصافية الستجابة
درجة احلرارة العاملية للتخفيضات في انبعاثات الكربون األسود ،التي
تعتمد على تخفيض تأثيرات األهباء اجلوية (االنعكاسية) املشتركة معها
في وقت االنبعاث وعلى التأثيرات غير املباشرة لألهباء اجلوية}11.3.6{ .
وإدراج حاالت عدم يقني في اإلسقاطات املتعلقة بغازات االحتباس احلراري
النشطة كيميائياً ،كامليثان وأكسيد النيتروز ،من انبعاثات مسارات التركيز
النموذجية ( )RCPيسفر عن نطاق في مسارات الوفرة من املرجح أن يكون
أكبر بنسبة  % 30من نطاق تركيزات مسار التركيز النموذجي املُستخدمة
لفرض مناذج املناخ اخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5ويؤدي
إدراج حاالت عدم اليقني في تقديرات االنبعاثات من املصادر الزراعية
ومصادر الغابات واستخدام األراضي ،وفترات البقاء في الغالف اجلوي،
والتأثيرات التفاعلية الكيميائية ،إلى نطاق أوسع بكثير من الوفرة لغازات
أكسيد النيتروز وامليثان ومركبات الهيدروفلوروكربون ( )HFCولتأثيرها
اإلشعاعي .ففي حالة امليثان  ،CHمن املرجح أن يزيد النطاق اخلاص بوفرة
امليثان في سيناريو مسار التركيز النموذجي  ،8.5مع حلول العام ،2100
مبقدار  520جزءاً في البليون فوق القيمة املفردة لوفرة امليثان في سيناريو
مسار التركيز النموذجي  ،8.5وسيقل امليثان في  RCP2.6مبقدار  230جزءاً
في البليون عن قيمته في سيناريو مسار التركيز النموذجي }11.3.5{ .2.6
4

وثمة مستوى ثقة منخفض بدرجة كبيرة في إسقاطات التأثيرات الطبيعية.
فحاالت ثوران البراكني الكبرى قد تتسبب في تأثيرات إشعاعية سلبية قد

تصل إلى عدد من وحدات واط/م ،2وتكون فترة البقاء عادة نحو سنة
واحدة ،لكن ال ميكن معرفة إمكانية حدوث حاالت ثوران للبراكني في
املستقبل وال معرفة توقيتات حدوثها .وباستثناء الدورة الشمسية التي
تبلغ أحد عشر عاماً ،فإن تغيرات األشعة الشمسية اإلجمالية غير أكيدة.
وباستثناء احلاالت التي ُيشار فيها إلى ذلك صراحة ،ال تدرج حاالت
الثوران البركاني والتغيرات في األشعة الشمسية اإلجمالية باإلضافة إلى
دورة األحد عشر عام ًا الشمسية املتكررة في إسقاطات تقييم املناخ على
املديني القريب والبعيد}11.3.6 ،8{ .

..

TS 5 3

التحديد الكمي الستجابة النظام املناخي

تشير تقديرات حساسية املناخ عند االتزان ( )ECSاملستندة إلى التغير
ال عن
املرصود في املناخ ،ومناذج املناخ ،وحتاليل التأثيرات التفاعلية ،فض ً
األدلة املتعلقة باملناخ القدمي إلى أن حساسية املناخ عند االتزان تكون
إيجابية ،ومن املرجح أن تكون في نطاق  1.5درجة مئوية إلى  4.5درجات
مئوية وميكن القول ،مبستوى منخفض من الثقة ،أنه من غير املرجح
بدرجة كبيرة ،أن تكون أقل من درجة واحدة مئوية (مستوى مرتفع من
الثقة) ومن غير املرجح بدرجة كبيرة أن تكون أكبر من  6درجات مئوية
(مستوى متوسط من الثقة) .وقد تكون حساسية نظام األرض على مدى
آالف السنني ،مبا في ذلك التأثيرات التفاعلية على املدى البعيد التي ال
تدرج عادة في النماذج أكبر بكثير من نطاق حساسية املناخ عند االتزان
(( )ECSلالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر ،5.3.1{.)TFE.6
10.8؛ اإلطار }12.2
عال من الثقة أن االستجابة املناخية العابرة إيجابية،
وميكن القول مبستوى ٍ
وأن من املرجح أن تتراوح من درجة واحدة مئوية إلى  2.5درجة مئوية،
ومن غير املرجح بدرجة كبيرة أن تكون أكبر من  3درجات مئوية استناداً
إلى التغير املرصود في املناخ ومناذج املناخ (لالطالع على مزيد من
التفاصيل ،انظر 10.8{.)TFE.6؛ اإلطار }12.2
ونسبة التغير في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTإلى
إجمالي انبعاثات الكربون البشرية املنشأ التراكمية ثابتة نسبي ًا وال تعتمد
على السيناريو ،ولكنها تعتمد على النموذج ،لكونها دالة لكسر الكربون
التراكمي احملمول جواً في النموذج ولالستجابة املناخية العابرة .وعلى ذلك،
يبدو أنه ،ألي درجة حرارة معينة مستهدفة ،كلما كانت االنبعاثات أعلى
في العقود األولى قلت باملقدار نفسه الحقاً .ومن املرجح أن تكون االستجابة
املناخية العابرة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية ( )TCREبني
 0.8درجة مئوية و 2.5درجة مئوية لكل  1000بيتاغرام كربون (مستوى
مرتفع من الثقة) ،لالنبعاثات الكربونية التراكمية التي تقل عن 2000
بيتاغرام كربون حلني وصول درجة احلرارة إلى الذروة (لالطالع على مزيد
من التفاصيل ،انظر 12.5.4 ،10.8{.)TFE.8؛ اإلطار }12.2
ا

ا

ا
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ثمة اتساق إجمالي بني إسقاطات درجات احلرارة وكمية األمطار يستند إلى املرحلة الثالثة من املشروع ( )CMIP3واملرحلة اخلامسة من املشروع
( ،)CMIP5كالهما على صعيد األمناط واسعة النطاق ومقدار التغيرات (اإلطار  ،TS.6الشكل  .)1ويعتمد التوافق بني النماذج والثقة في
اإلسقاطات على املتغير واملتوسطات الزمانية واملكانية ،ويتحسن االتفاق على النطاقات األوسع .وتكون الثقة بالنسبة لدرجة احلرارة أكبر منها
حسنة إلجراء حتديد كمي ملدى قوة النموذج وعرضها بهدف
للكميات املتصلة بالدورة املائية أو دوران الغالف اجلوي .وقد استحدثت سبل ُم َّ
حتديد املواضع التي ال يزال يكتنفها عدم التوافق بني النماذج بشأن اجتاهات التغير احمللية نتيجة التقلبية الداخلية وليس نتيجة لعدم التوافق الفعلي
للنماذج في استجابتها للتأثيرات .ولم يحدث تغير كبير في فهم مصادر وسبل حتديد سمات أوجه عدم اليقني في اإلسقاطات بعيدة املدى وواسعة
النطاق املتعلقة بتغير املناخ منذ صدور تقرير التقييم الرابع ،إمنا ظلت التجارب والدراسات اجلديدة تعمل على حتقيق تصنيف أكثر اكتما ًال وشمو ًال.
{12.4.9 ،12.4.5 ،12.4.4 ،12.4.1 ،12.2 ،9.7.3؛ اإلطار }12.1

امللخص الفني
عناصر التركيز املواضيعية

 | TFE.6حساسية املناخ وتأثيراته التفاعلية
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وصف التغير املناخي بأنه استجابة لتأثير ُمضخَّ م بفعل التأثيرات التفاعلية ليس باجلديد ،بل يعود إلى عقود كثيرة .وال يزال مفهوما التأثير
اإلشعاعي والتأثيرات التفاعلية املناخية يخضعان للتنقيح على صعيد التعريف ،وأوجه القصور وباتا مفهومان على نحو أفضل اآلن؛ فعلى
سبيل املثال ،قد تكون التأثيرات التفاعلية أسرع بكثير من االحترار السطحي ،إذ تعتمد التأثيرات التفاعلية على نوع العامل املؤثر (غاز
االحتباس احلراري مقابل التأثير الشمسي مثالً) أو قد تكون لها نطاقات زمنية نوعية (ترتبط أساس ًا بالتغير في الغطاء النباتي والصفائح
اجلليدية) تتراوح بني عدة قرون وآالف السنني .وال يزال حتليل التأثيرات التفاعلية الفيزيائية في النماذج ومن الرصدات إطاراً قوي ًا يفرض
قيوداً على االحترار املستقبلي العابر في مختلف السيناريوهات وعلى حساسية املناخ ويحدد ،عند جمعه مع تقديرات التأثيرات التفاعلية
لدورة الكربون (انظر  ،)TFE.5انبعاثات غازات االحتباس احلراري املتماشية مع استقرار املناخ أو درجات احلرارة املستهدفة للمناخ (انظر
12.5.3 ،9.7.2 ،7.1{.)TFE.8؛ اإلطار }12.2
ا

للسحب هي احملددات األساسية حلساسية املناخ عند االتزان .وتقيم
وبخار املاء /معدل التناقص مع االرتفاع ،واأللبيدو ،والتأثيرات التفاعلية ُ
كل هذه التأثيرات التفاعلية بأنها إيجابية ،لكن مع تعيني مستويات أرجحية مختلفة تتراوح بني مرجح ومرجح بدرجة كبيرة .ومن ثم ،فأن
هناك مستوى عالي ًا من الثقة في أن التأثيرات التفاعلية الصافية تكون إيجابية وفي أن استجابة املناخ لتأثير ما بحسبانه جسم ًا أسود سوف
للسحب أكبر مصدر لعدم اليقني .ومن املرجح بدرجة كبيرة أن تكون التأثيرات التفاعلية الصافية من
تزداد .وال تزال التأثيرات التفاعلية ُ
التغيرات في بخار املاء ومعدل التناقص مع ًَا إيجابية وأن تضاعف مرتني تقريب ًا من استجابة املناخ كجسم أسود .ولم يتغير متوسط القيمة
عما كانا عليه في تقرير التقييم الرابع للهيئة ( ،)IPCCإال أنهما باتا اآلن مدعومني بأدلة أقوى
واالمتداد لهذين اإلجرائني في مناذج املناخ ّ
بفضل الرصدات ،وأصبح هناك فهم أفضل ملا يحدد توزيعات الرطوبة النسبية .وتستجيب السحب آلليات تأثيرات املناخ بطرائق شتى،
للسحب الركامية السطحية
للسحب إيجابية أو سلبية .وتشمل املسائل الرئيسية متثيل ا ِحلمل احلراري ُ
وقد تكون التأثيرات التفاعلية الفردية ُ
السحب الثلجية والغطاء السحابي اجلزئي الذي ينتج من التغيرات البسيطة في العمليات املكونة
والعميقة ،والعمليات الفيزيائية املصغرة في ُ
للسحب في مناذج الدوران العام ( )GCMاستجابات قوية
للسحب واملبددة لها .وقد أوضحت نهج جديدة لتشخيص التأثيرات التفاعلية ُ
ُ
السحب املنخفضة باعتباره أهم مصدر لالمتداد بني النماذج في التأثيرات التفاعلية ُاملاكاة
للسحب ،في حني استمرت في تضمني غالف ُ
ُ
للسحب .ومن املرجح أن يكون التأثير اإلشعاعي الصافي بسبب جميع أنواع السحب إيجابياً .وقد مت التوصل إلى هذا االستنتاج عن طريق
ُ
أخذ نطاق معقول من املساهمات غير املعروفة املساهمة والتي ينبغي أخذها في احلسبان ،إضافة إلى تلك التي تتم في مناذج املناخ احلالية.
والرصدات مبفردها ال توفر حالي ًا معوقات قوية ومباشرة ،غير أن عدة خطوط أدلة تشير اآلن إلى مساهمات إيجابية على صعيد التأثيرات
السحب
للسحب .وإضافة إلى ذلك ،فإن التأثير التفاعلي من كمية ُ
التفاعلية من التغيرات في ارتفاع السحب العالية والتوزيع األفقي ُ
املنخفضة إيجابي في معظم مناذج املناخ ،إال أن هذه النتيجة غير مفهومة جيداً ،وال مقيدة بشكل فعال في الرصدات ،لذا يكون مستوى
الثقة منخفض ًا}9.7.2 ،7.2.6-7.2.4{ .
وال يزال متثيل عمليات األهباء اجلوية  -السحب في مناذج املناخ يشكل حتدياً .فنطاقات تقلبية األهباء اجلوية  -السحب أصغر بكثير من
السحب لألهباء اجلوية في تلك النطاقات يعني أن مناذج املناخ ستستمر ،في املستقبل
تلك التي تبينها مناذج املناخ وعدم وضوح استجابات ُ
السحب أو على أساليب أخرى متثل التقلبية دون الشبكية.
اجلوية
األهباء
لتفاعالت
املنظور ،في االعتماد على أسلوب حتديد البارمترات
ُ
ويعني ذلك ،ضمناً ،أن هناك حاالت عدم يقني كبيرة في تقديرات التأثيرات التفاعلية املرتبطة بتفاعالت األهباء اجلوية  -السحب،7.4{ .
}7.5.4 ،7.5.3
ِّ
وتشكل حساسية املناخ عند االتزان ( )ECSواالستجابة املناخية العابرة ( )TCRمقياسان مفيدان لتلخيص استجابة درجة حرارة نظام
املناخ العاملي ألي تأثير إشعاعي مفروض من اخلارج .وتع َّرف حساسية املناخ عند االتزان ( )ECSبأنها التغير عند االتزان في املتوسط العاملي
للمتوسط السنوي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTالذي يحدث عقب زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي إلى ضعفي
قيمته ،فيما تُع َّرف االستجابة املناخية العابرة ( )TCRبأنها املتوسط السنوي للتغير في متوسط درجة احلرارة العاملية لسطح األرض في وقت
مضاعفة ثاني أكسيد الكربون بعد ارتفاع خطي في تأثير ثاني أكسيد الكربون على مدى  70عام ًا (راجع املسرد) .وللمقياسان كالهما
استخدام أوسع نطاق ًا مما ُيوحي به تعريفاهما :حتدد حساسية املناخ عند االتزان االحترار احلتمي استجابة الستقرار تكوين الغالف اجلوي
خالل نطاقات زمنية متعددة القرون ،بينما حتدد االستجابة املناخية العابرة االحترار املتوقع في وقت معني عقب أي ارتفاع ثابت في التأثير
خالل نطاق زمني يتراوح بني  50و 100سنة{ .اإلطار 12.2؛ }12.5.3
وميكن تقدير حساسية املناخ عند االتزان واالستجابة املناخية العابرة من مختلف خطوط األدلة ( ،TFE.6الشكالن  1و .)2وميكن إسناد
التقديرات إلى قيم حساسية املناخ عند االتزان واالستجابة املناخية العابرة املُشخصة من مناذج املناخ ،أو ميكن تقييدها بتحليل التأثيرات
التفاعلية في مناذج املناخ ،مع مقارنة أمناط متوسط املناخ والتقلبية في النماذج بالرصدات والتقلبات في درجات احلرارة املستنبطة من
أرشيفات املناخ القدمي ،واالضطرابات قصيرة األجل املرصودة واملنمذجة لتوازن الطاقة ،وتلك الناجمة عن ثوران البراكني والتغيرات املرصودة
لدرجة حرارة اليابسة واحمليطات منذ عصر ما قبل الصناعة .وفي العديد من االستخدامات ،يجب مراعاة قيود إطار حتليل التأثيرات التفاعلية
 التأثيرات واعتمادية الت ُأثيرات التفاعلية على النطاقات الزمنية وحالة املناخ،10.8.2 ،10.8.1 ،9.7.3-9.7.1 ،5.3.3 ،5.3.1{ .12.5.3؛ اإلطار 5.2؛ اجلدول }9.5
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تستند الدراسات األحدث للقيود املفروضة على حساسية املناخ عند االتزان إلى االحترار املرصود منذ عصر ما قبل الصناعة ،الذي مت حتليله
باستخدام مناذج بسيطة ومتوسطة التعقيد وأساليب إحصائية محسنة ومجموعات عديدة مختلفة من البيانات األحدث عهداً .وتُظهر هذه
الدراسات مجتمعة ،في وجود القيود املفروضة على املناخ القدمي ،ولكن دون مراعاة لألدلة املستندة إلى مشروع املقارنة بني النماذج املناخية
املتقارنة ( ،)CMIPأن من املرجح أن تكون حساسية املناخ عند االتزان ( )ECSبني  1.5درجة مئوية و  4.5درجات مئوية (مستوى متوسط
من الثقة) وأن من غير املرجح بدرجة كبيرة أن تكون أقل من  1.0درجة مئوية10.8.2 ،5.3.3 ،5.3.1{ .؛ اإلطاران }12.2 ،5.2

وتظهر التقديرات اجلديدة حلساسية املناخ عند االتزان املستندة إلى
عمليات استنباط املناخ القدمي ومحاكاة احلد األقصى للعصر اجلليدي
األخير ( 21ألف سنة إلى  19ألف سنة) أن من غير املرجح بدرجة كبيرة
وجود قيم تقل عن درجة مئوية واحدة أو تزيد عن  6درجات مئوية.
ففي بعض مناذج املناخ ،تختلف حساسية املناخ بني حاالت املناخ
للسحب.
الدافئة والباردة نظراً لالختالف في متثيل التأثيرات التفاعلية ُ
وثمة صعوبة أكبر في ربط تقديرات حساسية نظام األرض ،مبا في
ذلك التأثيرات التفاعلية البطيئة (كما في الصفائح اجلليدية أو الغطاء
النباتي) بحساسية املناخ حلالة املناخ احلالية .والقيود الرئيسية لتقديرات
حساسية املناخ عند االتزان حلاالت املناخ القدمي هي عدم اليقني املتعلق
بالبيانات غير املباشرة والتغطية املكانية للبيانات وعدم اليقني املتعلق
ببعض التأثيرات التفاعلية والقيود البنيوية في النماذج املستخدمة في
عمليات مقارنة النماذج  -البيانات}12.5.3 ،10.8.2 ،5.3{ .
وتتسم طرائق باييزيان لتقييد حساسية املناخ عند االتزان أو االستجابة
املناخية العابرة بحساسيتها لعمليات التوزيع السابقة املفترضة .وميكن
من حيث املبدأ أن يؤدي تضيق نطاق التقديرات عن اجلمع بني القيود
املتأتية من اجتاه التغير املرصود نحو االحترار ،وثوران البراكني وعلم املناخ
املطبق املنمذج واملناخ القدمي ،وقد نفذ ذلك في بعض الدراسات ،غير
أنه ال يوجد إجماع على الطريقة الصحيحة للقيام بذلك بشكل سليم.
ويعتمد هذا النهج بدقة على االفتراضات املتعلقة باستقاللية مختلف
خطوط األدلة ،واحتمال وجود حتيزات مشتركة في تقديرات التأثيرات
التفاعلية أو النماذج ،وافتراض عدم حتيز كل خط أدلة فردي .ويستند
اجلمع بني تقديرات مختلفة في هذا التقييم إلى آراء اخلبراء10.8.2{ .؛
اإلطار }12.2
باالستناد إلى األدلة املجمعة من التغير املناخي املرصود ،مبا في ذلك
االحترار املرصود في القرن العشرين ،ومناذج املناخ ،وحتليل التأثيرات
التفاعلية ،واملناخ القدمي ،كما ورد آنفاً ،ميكن القول ،مبستوى عال من
الثقة ،أن من املرجح أن تكون حساسية املناخ عند االتزان في نطاق
يتراوح بني  1.5درجة مئوية و 4.5درجات مئوية .وحساسية املناخ عند
االتزان ( )ECSإذاً موجبة ،ومن غير مرجح بدرجة كبيرة أن تقل عن
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تشير التقديرات املستندة إلى مناذج الدوران العام املتقارنة للغالف اجلوي  -احمليطات ( )AOGCMوإلى حتليل التأثيرات التفاعلية إلى نطاق
يتراوح بني  2.0درجة مئوية و 4.5درجات مئوية ،فيما يكون متوسط منوذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5عند  3.2درجات مئوية،
مثل املرحلة الثالثة من املشروع ( .)CMIP3وقد ُوجد أن حساسية املناخ تكون مرتفعة في بعض مناذج املجموعات املعيارية املضطربة ،إال أن
مقارنات حديثة بني مجموعات فيزيائية مضطربة واملناخ املرصود أظهرت أن النماذج التي تكون لها قيم حساسية للمناخ عند االتزان ()ECS
ضمن نطاق  3إلى  4درجات مئوية تظهر أصغر األخطاء في الكثير من احلقول .وغالب ًا ما يتضمن منوذج محدد ملجموعة مضطربة البارامترات
عالقات بني الكميات املناخية وحساسية املناخ ،لكن في العديد من احلاالت ال تكون العالقة قوية عبر مناذج املجموعات املضطربة البارامترات
عن مختلف النماذج أو عن املرحلة الثالثة عن مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة واملرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج
املناخية املتقارنة .وتشير األعمال القدمية التي خضعت للتقييم إلى عدم إمكانية تضييق نطاق حساسية املناخ واالستجابة العابرة املشمولني في
املرحلة الثالثة واملرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية
املتقارنة عبر تقييد النماذج برصدات متوسط املناخ والتقلبية .وتدعم
الدراسات املستندة إلى مناذج املجموعات املضطربة البارامترات واملرحلة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﻟﻴﺔ
الثالثة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة االستنتاج الذي
يخلص إلى أنه من الصعب بدرجة كبيرة حتقيق متثيل موثوق ملتوسط
املناخ والتقلبية عندما تكون حساسية املناخ عند االتزان ( )ECSأقل
من درجتني مئويتني9.7.3 ،9.2.2{ .؛ اإلطار }12.2

اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ
ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﺎم

CMIP3 AOGCMs
CMIP5 AOGCMs

اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﺪﱘ
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ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎخ ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺰان )ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(

2

1

0

 ،TFE.6الشكل  | 1دوال كثافة االحتماالت والتوزيعات ونطاقات
حساسية املناخ عند االتزان ،باالستناد إلى الشكل 10.20ب ،باإلضافة
إلى املعوقات في علم املناخ املبينة في تقرير التقييم الرابع ( )AR4للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغ ّير املناخ (( )IPCCاإلطار  ،AR4 10.2الشكل
 )1والنتائج من املرحلة اخلامسة من املشروع (( )CMIP5اجلدول .)9.5
ويشير النطاق املظلل باللون الرمادي إلى النطاق من  1.5درجة مئوية إلى
 4.5درجات مئوية املرجح بدرجة كبيرة فيما يشير اخلط الرمادي املستمر
إلى النطاق األقل من درجة مئوية واحدة وهو نطاق غير مرجح بدرجة كبيرة
ويشير اخلط الرمادي املتقطع إلى النطاق الذي يزيد عن  6درجات مئوية
وهو نطاق غير مرجح بدرجة كبيرة .للتعليق الكامل والتفاصيل ،انظر
الشكل 10.20ب والفصل  ،10املواد التكميلية{ .اإلطار 12.2؛ الشكل }1
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1.5

1

اﻷرﺟﺤﻴﺔ/اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )ﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

عال من الثقة) ،ومن غير املرجح بدرجة
درجة مئوية واحدة (مستوى ٍ
كبيرة أن تزيد عن  6درجات مئوية (مستوى متوسط من الثقة) .وأصبح
أطراف منحنى توزيع حساسية املناخ عند االتزان ( )ECSمفهومة على
نحو أفضل .وتوفر عدة خطوط أدلة مستوى عالي ًا من الثقة بأنه من
غير املرجح بدرجة كبيرة أن تقل أي قيمة حلساسية املناخ عند االتزان
عن درجة مئوية واحدة .ولم يتغير احلد األعلى للنطاق املرجح باملقارنة
مع تقرير التقييم الرابع ( .)AR4واحلد األدنى لنطاق  1.5درجة مئوية
املرجح هو أقل من حد الدرجتني املئويتني األدنى الوارد في تقرير التقييم
الرابع .ويعكس هذا التغيير األدلة التي أظهرتها الدراسات احلديثة للتغير
املرصود في درجات احلرارة ،باستخدام سجالت ممددة للغالف اجلوي
واحمليط .وتقترح هذه الدراسات أفضل مالءمة الحترار سطح األرض
واحمليطات املرصود في ما يتعلق بقيم حساسية املناخ عند االتزان في
اجلزء األسفل من نطاق مرجح .ويجدر باإلشارة أن هذه الدراسات
ليست دراسات رصدية خالصة ،فهي تتطلب تقديراً لالستجابة للتأثير
اإلشعاعي من النماذج .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يزال عدم اليقني جلهة
امتصاص احمليط للحرارة هائالً .وال يزال احتساب التقلبية على املدى
القريب في النماذج البسيطة مهمة صعبة ،ومن املهم عدم إعطاء األهمية
غير الالزمة ألي فترة زمنية قصيرة قد تكون متأثرة بشدة بالتقلبية
الداخلية .من جهة أخرى ،تُظهر النماذج املقترنة للدوران العام للغالف
اجلوي ( )AOGCMمع علم املناخ املرصود عندما تكون قيم حساسية
املناخ عند االتزان ( )ECSفي اجلزء العلوي ضمن نطاق  1.5درجة
مئوية إلى  4.5درجات مئوية توافق ًا جيداً جداً مع علم املناخ القائم
على الرصد ،إال أن محاكاة التأثيرات التفاعلية األساسية مثل السحب
تبقى صعبة في تلك النماذج .وتتوافق التقديرات من االحترار واملناخ
القدمي املرصود ومن النماذج املناخية مع حاالت عدم اليقني اخلاصة بها،
وكل تقدير مدعوم بعدة دراسات وعدة مجموعات بيانات ،وكلها تقدم
مستوى عالي ًا من الثقة للنطاق املرجح املُق َّيم .وعلى الرغم من أن هذا
النطاق املًق َّيم مشابه ملا جاء في التقارير السابقة ،إال أن مستوى الثقة اليوم
أعلى بكثير نتيجة للجودة العالية وسجالت الرصد الطويلة واإلشارة
البشرية املنشأ األوضح ،ومستوى الفهم األعلى للعملية واألدلة األكثر
عدداً وفهم ًا من عمليات استنباط املناخ القدمي ومناذج املناخ ُاملسنة،
إضافة إلى الدقة األعلى في تسجيل عدد أكبر من العمليات بشكل أكثر
واقعية .تدعم كل خطوط األدلة هذه بشكل منفصل النطاق املرجح
املق َّيم الذي يتراوح بني  1.5درجة مئوية و 4.5درجات مئوية،3.2{ .
10.8 ،9.7.3؛ اإلطاران }13.1 ،9.2

اﳌﺪرج اﻟﺘﻜﺮاري اﻷﺳﻮد
ﳕﺎذج CMIP5

0.5
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 ،TFE.6الشكل  | 2دوال توزيع االحتماالت والتوزيعات والنطاقات (من
 5إلى  )% 95لالستجابة املناخية العابرة من مختلف الدراسات ،باالستناد
إلى الشكل 10.20أ ،ونتائج املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج
املناخية املتقارنة (املخطط الدرجي األسود ،اجلدول  .)9.5ويشير النطاق
املظلل باللون الرمادي إلى نطاق  1إلى  2.5درجة مئوية املرجح فيما يشير
اخلط الرمادي املتصل إلى النطاق غير املرجح بدرجة كبيرة الذي يتجاوز
 3درجات مئوية .لالطالع على التعليق الكامل والتفاصيل الكاملة ،انظر
الشكل 10.20أ والفصل  ،10املواد التكميلية{ .اإلطار  ،12.2الشكل }2

وفي النطاقات الزمنية التي تبلغ قرون ًا كثيرة أو تزيد عن ذلك ،قد تصبح التأثيرات التفاعلية اإلضافية التي لها نطاقات زمنية خاصة بها (مثل
الغطاء النباتي ،الصفائح اجلليدية) مهمة ،غير أنها ال تدخل عادة في النماذج املقترنة للدوران العام للغالف اجلوي  -احمليط (.)AOGCMs
وتكون االستجابة الناجتة لدرجة احلرارة عند االتزان إزاء تضاعف ثاني أكسيد الكربون مرتني على مدى ماليني السنني أو حساسية نظام
األرض غير مقيدة بشكل جيد ،غير أنه من املرجح أن تكون أكبر من حساسية املناخ عند االتزان ( ،)ECSمما يعني أن انخفاض تركيزات
ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي متوافقة مع احلد من االحترار إلى ما دون درجة حرارة معينة .ومن غير املرجح كثيراً أن تكون هذه
التأثيرات التفاعلية البطيئة متناسبة مع التغير في متوسط درجة احلرارة العاملية ،مما يعني أن حساسية نظام األرض تتغير مع الوقت .ويصعب
أيض ًا ربط تقديرات حساسية نظام األرض بحساسية املناخ حلالة املناخ احلالية}12.5.3 ،10.8.2 ،5.3.3{ .
وفيما يتعلق بسيناريوهات زيادة التأثير اإلشعاعي ،توفر االستجابة املناخية العابرة ( )TCRمؤشراً مفيداً يعكس تغير املناخ في املستقبل
بصورة أفضل من حساسية املناخ عند االتزان ( .)ECSويستنتج هذا التقييم مبستوى عال من الثقة أن من املرجح أن تكون االستجابة املناخية
العابرة في نطاق  1إلى  2.5درجة مئوية ،وهو قريب من نطاق  5إلى  % 95املُقدَّ ر للمرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية
املتقارنة ( 1.2درجة مئوية إلى  2.4درجة مئوية) وأن تكون موجبة؛ ومن غير املرجح بدرجة كبيرة أن تتجاوز  3درجات مئوية .وكما هو
احلال بالنسبة حلساسية املناخ عند االتزان ،فهو نطاق مقيم بواسطة اخلبراء ومدعوم بعدد من خطوط األدلة املختلفة واملستقلة جزئياً ،ويستند
كل واحد منها إلى عدة دراسات ومناذج ومجموعات بيانات .ويتم تقدير االستجابة املناخية العابرة من التغيرات العاملية املرصودة في درجة
احلرارة السطحية ،وامتصاص احمليط للحرارة ،والتأثير اإلشعاعي ،مبا في ذلك دراسات الكشف/حتديد اآلليات املسببة للتغيرات والتي حتدد
أمناط االستجابة للزيادة في تركيزات غازات االحتباس احلراري ،ونتائج املرحلة الثالثة واملرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية
املتقارنة .ويواجه تقدير االستجابة املناخية العابرة صعوبات أقل من حيث التأثيرات التفاعلية التي تعتمد على احلالة أو الوقت ،كما أنه
84
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أقل تأثراً بعدم اليقني املرتبط مبقدار الطاقة التي ميتصها احمليط .وخالف ًا الستجابة املناخ عند االتزان ،هناك توافق جيد بني نطاقات االستجابة
املناخية العابرة املُقدَّ رة من االحترار املرصود ومن النماذج املقترنة للدوران العام للغالف اجلوي  -احمليط ،مما يزيد من مستوى ثقتنا في تقييم
أوجه عدم اليقني في اإلسقاطات خالل القرن احلادي والعشرين.

..

TS 5 4

تغ ًّير املناخ على املدى القريب

يوفر التنبؤ العقدي باملناخ على املدى القريب معلومات ال تتوفر من
التنبؤات على النطاقات الفصلية ونطاقات ما بني السنوات (أشهر إلى سنة
أو سنتني) أو من إسقاطات التغير في املناخ على املدى البعيد (منتصف
القرن احلادي والعشرين وما بعده) .وتتطلب جهود التنبؤ على النطاقات
الفصلية ونطاقات ما بني السنوات تقديرات دقيقة حلالة املناخ األولية مع
تركيز أقل على التغيرات في التأثير اخلارجي  ،في حني أن اإلسقاطات
املتعلقة باملناخ على املدى البعيد تعتمد بشدة على تقديرات التأثير
اخلارجي دون االعتماد كثيراً على احلالة األولية للتقلبية الداخلية .وتعتمد
تقديرات املناخ على املدى القريب على حتمية االحترار (الناجت بفعل
القصور الذاتي للمحيطات والتي تستجيب للتأثير اخلارجي التاريخي)
والتطور الزمني لتقلبية املناخ املتولدة داخلي ًا واملسار املستقبلي للتأثير
اخلارجي .أما التنبؤات على املدى القريب الذي يصل إلى عقد تقريب ًا
(الشكل  ،)TS.13فتعتمد بشدة أكبر على اإلدراج الدقيق لتقلبية املناخ
املتولدة داخلياً}14 ،12 ،11.1{ .
12
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وثمة توافق كبير بني النطاقات املق َّيمة حلساسية املناخ عند االتزان واالستجابة املناخية العابرة من جهة واالحترار املرصود والتأثير املُقدَّ ر
واالحترار املستقبلي املُسقط من جهة أخرى .وعلى خالف تقرير التقييم الرابع ،ال يتم إعطاء أفضل تقدير الستجابة املناخ عند االتزان
( )ECSنظراً لعدم وجود توافق بشأن أفضل تقدير عبر خطوط األدلة والدراسات ولتحسني فهم حاالت عدم اليقني في التقديرات املستندة
إلى االحترار املرصود .وتظهر مناذج املناخ التي تكون قيم استجابة املناخ عند االتزان فيها في اجلزء العلوي من النطاق املرجح توافق ًا جيداً
بدرجة كبيرة مع املناخ املرصود ،في حني تنحو التقديرات املشتقة من التغير املرصود في املناخ إلى حتقيق أفضل مالءمة لالحترار املرصود
لليابسة واحمليطات مع وقوع قيم استجابة املناخ عند االتزان في اجلزء السفلي من النطاق املرجح .وفي التقديرات املستندة إلى االحترار
املرصود ،تكون القيمة األكثر ترجيح ًا حساسة حلاالت عدم اليقني في الرصدات والنماذج ،ولتقلبية املناخ الداخلية ،ولالفتراضات املتعلقة
بالتوزيع السابق حلساسية املناخ عند االتزان .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تعريف مصطلحي “أفضل تقدير” و”القيمة األكثر ترجيحاً” بطرائق
شتى في مختلف الدراسات12.5.3 ،10.8.1 ،9.7.1{ .؛ اجلدول }9.5
السنوي لدرجة احلرارة ألول سنتني وفي مهارة توقع املتوسط العاملي
لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTودرجة احلرارة في شمال األطلسي،
ومناطق جنوب احمليط الهادئ واملناطق املدارية في احمليط الهندي لغاية 10
سنوات (مستوى ثقة مرتفع) ويرجع ذلك جزئي ًا إلى تصحيح االستجابة
للتأثيرات .وتتسم التوقعات االحتمالية لدرجات احلرارة بإمكانية الوثوق
بها إحصائي ًا (لالطالع على تعريف للموثوقية ،انظر القسم )11.2.3
وذلك بسبب التمثيل الصحيح الجتاهات التغير العاملية ،غير أنه ال يزال
من املتعذر الوثوق بها على الصعيد اإلقليمي عند احتساب االحتماالت
من مجموعة متعددة النماذج .وتؤدي التنبؤات التي مت حتديد قيمها
األولية على مدى الفترة  2005-2000إلى حتسني تقديرات الفجوة املتعلقة
مبتوسط درجة احلرارة العاملية .كما تظهر التنبؤات املتعلقة بكمية األمطار
فوق املناطق القارية التي لها اجتاهات تغير قسري كبيرة مهارة إيجابية.
{11.2.3 ،11.2.2؛ اإلطار }9.2
TS.5.4.1

التغيرات املناخية املُسقطة على املدى القريب

تظهر إسقاطات املناخ على املدى القريب حساسية ضئيلة إزاء سيناريوهات
غازات االحتباس احلراري باملقارنة مع امتداد النموذج ،لكنها تظهر
حساسية كبيرة إزاء أوجه عدم اليقني في انبعاثات األهباء اجلوية ،السيما
على املستويات اإلقليمية ،وملتغيرات الدورة الهيدرولوجية .وفي بعض
املناطق ،ستكون االستجابات احمللية واإلقليمية في كمية األمطار وفي
متوسط درجة احلرارة ودرجات احلرارة املتطرفة للتغير في استخدام األراضي
أكبر من تلك العائدة إلى تأثير غازات االحتباس احلراري الواسعة النطاق
واألهباء اجلوية .وتفترض هذه السيناريوهات عدم وجود أي حاالت
ثوران بركاني كبيرة وأن انبعاثات األهباء اجلوية البشرية املنشأ س ُتخ َّفض
بسرعة على املدى القريب}11.3.6 ،11.3.2 ،11.3.1{ .

وال ميكن جتنب أي احترار إضافي على املدى القريب من االنبعاثات السابقة
بسبب القصور الذاتي احلراري للمحيطات .وسيزداد هذا االحترار بفعل
االنبعاثات املتواصلة لغازات االحتباس احلراري على املدى القريب ،كما
أن املناخ املرصود على املدى القريب سيتأثر أيض ًا بشدة التقلبية املتولدة
داخلي ًا لنظام املناخ .وتصف التقييمات السابقة للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغ ّير املناخ ( )IPCCفقط اإلسقاطات املتعلقة بتغير املناخ حيث مت
تضمني عنصر املناخ املستقبلي املكون بفعل عوامل التأثير اخلارجية ،من
دون محاولة حتديد القيم األولية لتقلبية املناخ املتولدة داخلياً .ومن جهة
أخرى ،تهدف اإلسقاطات املناخية العقدية إلى التنبؤ بكل من عنصر تغير
املناخ في املستقبل املتكون بفعل عوامل خارجية والعنصر املتولد داخلياً.
وال توفر التوقعات على املدى القريب معلومات مفصلة عن تطور حالة  TS.5.4.2التغيرات املُسقطة في درجة احلرارة على املدى القريب
الطقس .وبد ًال من ذلك ،فإنها ميكن أن توفر تغيرات تقديرية في التطور
الزمني إلحصاءات املناخ على املدى القريب11.2.2 ،11.1{ .؛ اإلطار في غياب أي ثورات بركانية كبيرة  -مما قد يسبب تبريداً كبيراً وإن بصورة
مؤقتة  -وبافتراض عدم وجود أي تغيرات مستقبلية كبرى على املدى
11.1؛ السؤال }11.1
البعيد في اإلشعاعية الشمسية ،من املرجح أن شذوذ املتوسط العاملي لدرجة
ومت استخدام جتارب تنبؤ قهقري لتقييم جودة التوقعات .وثمة مستوى احلرارة السطحية ( )GMSTللفترة  2035-2016بالنسبة للفترة املرجعية
عال من الثقة بأن جتارب التنبؤ القهقري لفترات التوقع التي تصل إلى  2005-1986سوف يكون ضمن نطاق  0.3درجة مئوية إلى  0.7درجة
ٍ
 10سنوات تظهر مهارة إيجابية عند التحقق منها مبقارنتها برصدات مئوية (مستوى ثقة متوسط) .ويستند ذلك إلى عدة خطوط أدلة .ويتسق
ملناطق واسعة في أنحاء الكوكب وباملتوسط العاملي .ويسهم حتديد هذا النطاق مع النطاق الذي مت احلصول عليه باستخدام اجتاهات منوذج 5
القيم األولية للتوقعات باالستناد إلى الرصد في مهارة توقع املتوسط إلى  % 95في املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5للفترة .2035-2012
12

تشمل عادة التنبؤات على نطاقات فصلية ونطاقات ما بني السنوات التأثير اخلارجي..
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اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
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0.0

)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
0.0

ويتسق أيض ًا مع نطاق  5إلى  % 95للمرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني
النماذج املناخية املتقارنة جلميع سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية
( )RCPاألربعة من  0.36درجة مئوية إلى  0.79درجة مئوية ،باستخدام
الفترة املرجعية  2012-2006بعد خفض احلدود العلوية والسفلية بنسبة
 10في املئة ملراعاة أن بعض النماذج قد تكون مفرطة احلساسية للتأثيرات
البشرية املنشأ (انظر اجلدول  TS.1والشكل }11.3.6{.)TS.14
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الشكل  | TS.13جودة توقع التنبؤات العقدية لعدة معامالت مناخية( .الصف
العلوي) سالسل زمنية حلاالت الشذوذ في التنبؤات القهقرية التي حددت قيمها
األولية فيما يتعلق مبتوسط مجموعة معدل  2إلى  5سنوات والتجارب املناظرة التي لم
حتدد قيمها األولية لثالث معامالت مناخية :املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية
(( )GMSTإلى اليسار) ،والتقلبية املتعددة العقود في احمليط األطلسي (إلى اليمني).
وترد السالسل الزمنية للرصدات املأخوذة عن معهد غودراد ( )Goddardللدراسات
الفضائية ،وحتليل درجة احلرارة السطحية الذي يجريه معهد غودراد للدراسات
الفضائية ومتوسط درجة احلرارة العاملية ودرجة حرارة سطح البحر املمتدة املستنبطة
من املناخ القدمي ( )ERSSTللتقلبية املتعددة العقود في احمليط األطلسي ،ممثلة بأعمدة
رأسية باللون الرمادي الداكن (حاالت الشذوذ اإليجابية) والرمادي الفاحت (حاالت
الشذوذ السلبية) ،حيث مت تطبيق متوسط متكرر باستمرار على مدى أربع سنوات
لتوفير اتساق مع املعدل الزمني للتنبؤات .وتظهر السالسل الزمنية املتنبأ بها لعمليات
احملاكاة التي مت حتديد قيمها األولية (خط مستمر) والتي لم يتم حتديد قيمها األولية
(خط منقط) من املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5مع بدء التنبؤات القهقرية
كل  5سنوات خالل الفترة  .2005-1960ويتم إدراج الر َب ِّيع السفلي والر َب ِّيع العلوي
من املجموعة متعددة النماذج باستخدام خطوط رفيعة .ومت احتساب معامل التقلبية
املتعددة العقود في احمليط األطلسي كمعدل حاالت الشذوذ في درجة حرارة سطح
البحر فوق املنطقة االستوائية  60درجة شما ًال و 80درجة غرب ًا إلى  0درجة غرب ًا مطروح ًا
منها متوسط حاالت الشذوذ في درجة حرارة سطح البحر في املنطقة من  60درجة
جنوب ًا إلى  60درجة شما ًال .ويجدر باملالحظة أن احملاور الرأسية تختلف من سلسلة
زمنية إلى أخرى( .الصف األوسط) مقارنة متوسط تنبؤ املجموعة بالرصد املرجعي
طوال فترة التنبؤ مبعدالت من أربع سنوات للمجموعات الثالثة من التنبؤ القهقري
للقيم األولية احملددة (اخلط املتصل) وغير احملددة (اخلط املتقطع) للمرحلة اخلامسة
من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة .وميثل مستوى الثقة  % 95األحادي
اجلانب وذي التوزيع  tبالرمادي .مت احتساب حجم النموذج الفعال مع مراعاة االرتباط
الذاتي للسالسل الزمنية للرصد .مت استخدام اختبار  tمزدوج اجلوانب (حيث مت
احتساب حجم النموذج الفعال مع مراعاة االرتباط الذاتي للسالسل الزمنية للرصد)
الختبار االختالفات في االرتباط بني التجارب التي مت حتديد قيمها األولية وتلك التي
لم مت حتديد قيمها األولية ،من دون العثور على أي اختالفات مهمة على الصعيد
اإلحصائي مبستوى ثقة يوازي أو يتجاوز ( .% 90الصف السفلي) بخطأ يحسب
من اجلذر التربيعي ملتوسط مربعات التقدير على مدى وقت التنبؤ ملتوسطات من
أربع سنوات من التوقعات القهقرية للقيم األولية احملددة (اخلط املتصل) وغير احملددة
(اخلط املتقطع) للمرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة .مت
استخدام اختبار  Fمزدوج اجلوانب (حيث مت احتساب احلجم الفعال للعينة مع مراعاة
االرتباط الذاتي للسالسل الزمنية للرصد) الختبار النسبة بني اخلطأ مقدراً باجلذر
التربيعي ملتوسط مربعات القيم األولية التي مت حتديدها والقيم األولية التي لم يتم
حتديدها وأوقات التنبؤ التي تظهر فروق ًا مهمة إحصائي ًا مع مستوى ثقة يبلغ أو يتجاوز
 ،% 90ومتت اإلشارة إلى هذه االختالفات بإطار مفتوح{ .الشكل }11.3
86

وتؤدي التركيزات األعلى لغازات االحتباس احلراري والكميات األقل ألهباء
الكبريتات إلى زيادة االحترار .وعلى املدى القريب ،تكون االختالفات
في املتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي في سيناريوهات
مسارات التركيز النموذجية ( )RCPلنموذج املناخ األحادي عادة أقل
مما تكون عليه في مناذج املناخ في سيناريو مسار التركيز النموذجي
( )RCPاألحادي .وفي العام  ،2030ستختلف القيم الوسطى ملجموعة
املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5على صعيد متوسط درجة احلرارة
العاملية مبقدار  0.2درجة مئوية على األكثر بني سيناريوهات مسار
التركيز النموذجي ،فيما بلغ امتداد النموذج (املعرف بأنه النطاق  17إلى
 )% 83لكل مسار تركيز منوذجي نحو  0.4درجة مئوية .ويتسع االمتداد
ال
بني السيناريوهات مع مرور الزمن ،فبحلول العام  ،2050سيكون قاب ً
للمقارنة بامتداد النموذج .أما على الصعيد اإلقليمي ،فتسجل املنطقة
القطبية الشمالية أكبر اختالفات في درجة حرارة الهواء السطحي بني
سيناريوهات مسار التركيز النموذجي}11.3.6 ،11.3.2{ .

ويشير االرتفاع املُسقط في متوسط درجة احلرارة العاملية مبستوى مرتفع من
الثقة إلى أننا سنشهد مستويات جديدة من االحترار فيما يتعلق مبتوسط
حرارة املناخ في الفترة  ،1900-1850السيما في سيناريوهات االنبعاثات
األعلى لغازات االحتباس احلراري .ونسبة للفترة املرجعية ،1900-1850
وضمن السيناريو  RCP4.5أو السيناريو  ،RCP6.0من املرجح بدرجة أكبر
أن يكون املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTللفترة -2016
 2035فوق متوسط الفترة  1900-1850بأكثر من درجة مئوية واحدة ،ومن
غير املرجح بدرجة كبيرة أن يكون فوق متوسط الفترة  1900-1850بأكثر
من  1.5درجة مئوية (مستوى ثقة متوسط)}11.3.6{ .
ويتوقع أن يؤدي أي انفجار بركاني مستقبلي مماثل من حيث احلجم
النفجار جبل بيناتوبو في العام  1991في انخفاض سريع في املتوسط
العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي مبقدار  0.5درجة مئوية تقريب ًا في
السنة التالية ،وأن يزول على مدى السنوات القليلة التالية .وقد يؤدي أي
انفجار أكبر حجم ًا أو انفجار عدة براكني في أوقات متقاربة إلى إحداث
تأثيرات أكبر وأكثر استدامة}11.3.6{ .
قد تؤثر التغيرات املستقبلية احملتملة في اإلشعاعية الشمسية على معدل
ارتفاع املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( ،)GMSTغير أن هناك
مستوى مرتفع ًا من الثقة في أن هذا التأثير سيكون صغيراً باملقارنة بتأثير
التركيزات املتزايدة لغازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي}11.3.6{ .
وثمة توافق كبير بني األمناط املكانية املُسقطة لالحترار على املدى القريب
بواسطة مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5بحسب سيناريوهات
مسار التركيز النموذجي (الشكل  )TS.15عموم ًا وبني تقرير التقييم الرابع
( .)AR4ومن املرجح بدرجة كبيرة أن يستمر االحترار البشري املنشأ لدرجة
حرارة الهواء السطحي في العقود القليلة املقبلة بوتيرة أسرع على مناطق
اليابسة منه على احمليطات ،كما أن من املرجح بدرجة كبيرة أن يكون االحترار
البشري املنشأ في املنطقة القطبية الشمالية في الشتاء أكبر من متوسط
االحترار العاملي ،بحسب تقرير التقييم الرابع .أما بالنسبة للمستويات
الطبيعية للتقلبية املتولدة داخلياً ،فإن هناك مستوى مرتفع ًا من الثقة في أن
يكون االحترار البشري املنشأ املرتبط بالفترة املرجعية أكبر في املناطق املدارية
ودون املدارية منه في مناطق خطوط العرض املتوسطة}11.3.2{ .

امللخص الفني
اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﳌﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2005-1986
اﻟﺮﺻﺪات ) 4ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت(
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ) 42ﳕﻮذﺟﺎً(
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  32) 2.6ﳕﻮذﺟﺎً(
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  42) 4.5ﳕﻮذﺟﺎً(
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  25) 6.0ﳕﻮذﺟﺎً(
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  39) 8.5ﳕﻮذﺟﺎً(
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الشكل  | TS.14توليفة اإلسقاطات على املدى القريب للمتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي (( .)GMSTأ) إسقاطات املتوسط السنوي للمتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي
( )GMSTفي الفترة ( 2050-1986حاالت الشذوذ بالنسبة للفترة  )2005-1986ضمن جميع مسارات التركيز النموذجية ( )RCPلنماذج املرحلة اخلامسة من املشروع (( )CMIP5اخلطوط الرمادية
وامللونة ،مجموعة فردية واحدة لكل منوذج) ،مع أربع تقديرات رصدية (مجموعة البيانات  4املعروضة في شكل نقاط شبكية لدرجة احلرارة السطحية واخلاصة مبركز هادلي/وحدة البحوث املناخية
( ،)HadCRUT4إعادة التحليل املؤقت للظروف السطحية والغالف اجلوي على املستوى العاملي ( )ERA-Interimمن املركز األوروبي للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى ( ،)ECMWFوحتليل GISTEMP
الذي يعده معهد غودراد  Goddardللدراسات الفضائية ،اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( ))NOAAللفترة ( 2012-1986اخلطوط السوداء)( .ب) مثل (أ) ولكن مع إظهار النطاق 5
إلى  %95للمتوسط السنوي إلسقاطات املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة (باستخدام عضو مجموعة فردية واحدة لكل منوذج) جلميع مسارات التركيز النموذجية
باستخدام الفترة املرجعية ( 2005-1986التظليل الرمادي الفاحت) وكل مسارات التركيز النموذجية باستخدام الفترة املرجعية  ،2012-2006إضافة إلى الشذوذ املرصود للفترة  2012-2006البالغ 0.16
درجة مئوية (املظلل باللون الرمادي الداكن) للفترة  .2005-1986جرت تسوية املئينات للعام  2006وما بعده مبتوسط متكرر باستمرار على مدى  5سنوات لغرض التوضيح .تظهر اخلطوط الرمادية
(مسواة أيضاً) احلد األعلى واحلد األدنى لقيم املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة باستخدام جميع أفراد املجموعة والفترة املرجعية  .2005-1986وتظهر اخلطوط السوداء
املتوسط السنوي للتقديرات الرصدية .كما تظهر املنطقة احلمراء املظللة النطاق اإلرشادي املرجح للمتوسط السنوي للمتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي خالل الفترة  2035-2016استناداً
إلى النطاق املرجح “تقييم جميع مسارات التركيز النموذجية” لشذوذ متوسط درجة احلرارة السطحية العاملية على مدى  20سنة في الفترة  ،2035-2016وهو مبني كعمود أسود في كل من (ب)
و(ج) (لالطالع على التفاصيل انظر املنت) .ويفترض مقياس درجة احلرارة املرتبط مبتوسط املناخ على اجلهة اليمنى ارتفاع ًا في املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية  GMSTقبل الفترة 2005-1986
مبقدار  0.61درجة مئوية بحسب التقديرات الواردة في ( .HadCRUT4ج) توليفة إسقاطات متوسط شذوذ املتوسط العاملي لدرجة حرارة احلرارة السطحية ( )GMSTللفترة  2035-2016بالنسبة
للفترة  .2005-1986وميثل اإلطار والسنابل النطاقني  %66و .%90ويبني الشكل :إسقاطات غير مق َّيدة للمرحلة الثالثة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة للتقرير اخلاص بسيناريوهات
االنبعاثات واملرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ملسار التركيز النموذجي؛ وإسقاطات مقيدة على صعيد الرصد للسيناريو  A1Bالوارد في التقرير اخلاص بسيناريوهات
االنبعاثات وللسيناريو  RCP4.5والسيناريو RCP8.5؛ وإسقاطات غير مقيدة جلميع السيناريوهات األربعة ملسار التركيز النموذجي باستخدام فترتني مرجعيتني كما في (ب) (الظالل ذات اللون
الرمادي الفاحت والرمادي الداكن) ،املتسق مع (ب)؛ النطاق  %90املُ َّ
قدر باستخدام اجتاهات التغير للمرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة للفترة  2035-2012والشذوذ
املرصود في متوسط درجة احلرارة السطحية العاملية للعام 2012؛ ونطاق إجمالي مرجح (>ُ )%66مق َّيم جلميع سيناريوهات مسار التركيز النموذجي .وتظهر النقاط املتعلقة بتقديرات املرحلة اخلامسة
من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة احلدين األقصى واألدنى باستخدام قيم جميع أفراد املجموعة .ويشار إلى القيم الوسطى (أو احلد األقصى لتقدير األرجحية ملسار التركيز النموذجي؛
عمود أخضر مصمت) بشريط رمادي( .منقول بتصريف عن الشكل  )11.25لالطالع على التفاصيل ،انظر القسم { .11.3.6الشكل }11.25
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امللخص الفني
ومن املرجح أن تزداد وتيرة األيام الدافئة والليالي الدافئة في معظم مناطق
اليابسة خالل العقود القادمة ،وأن تتناقص وتيرة األيام الباردة والليالي الباردة.
وتتوقع النماذج أيض ًا حدوث ارتفاعات في مدة موجات احلر والفترات احلارة
وكثافتها ونطاقها املكاني على املدى القريب .وقد حتدث هذه التغيرات
مبعدالت مختلفة عن معدل متوسط االحترار .فعلى سبيل املثال ،تتوقع عدة
دراسات أن ترتفع درجات احلرارة الصيفية ذات املئينات العالية في أوروبا
بشكل أسرع من متوسط درجات احلرارة (انظر أيض ًا }11.3.2{.)TFE.9
ا

 TS.5.4.3التغيرات في الدورة املائية املُسقطة على املدى القريب
من املرجح بدرجة كبيرة أن يرتفع متوسط كمية األمطار النطاقية في

امللخص الفني

مناطق خطوط العرض املرتفعة وبعض مناطق خطوط العرض املتوسطة
وسيكون احتمال انخفاضها أكبر من احتمال عدم انخفاضها في املناطق
شبه املدارية .وعلى النطاقات اإلقليمية ،قد يطغى على التغيرات في كمية
األمطار مزيج من التقلبية الداخلية الطبيعية ،والتأثير البركاني ،وتأثيرات
األهباء البشرية املنشأ}11.3.2{ .
في العقود القليلة املقبلة ،من املرجح بدرجة كبيرة حدوث ارتفاعات في
الرطوبة النوعية بالقرب من سطح األرض .ومن املرجح أن تشهد العديد
من املناطق ارتفاعات في معدل التبخر .وثمة مستوى منخفض من الثقة
في التغيرات املُسقطة في رطوبة التربة واجلريان السطحي}11.3.2{ .
وعلى املدى القريب ،من املرجح أن يرتفع تواتر وشدة ظواهر سقوط أمطار
غزيرة على اليابسة .وتُعزى هذه التغيرات بصورة رئيسية إلى االرتفاعات
في نسبة بخار املاء في الغالف اجلوي ،إال أنها تتأثر أيض ًا بالتغيرات
في حركة دوران الغالف اجلوي .أما تأثير األنشطة البشرية املنشأ على
النطاقات اإلقليمية فسيكون أقل وضوحاً ،بينما ستتأثر التغيرات على
الصعيد اإلقليمي بشدة بالتقلبية الطبيعية ،وستعتمد أيض ًا على مسار
التغيرات في انبعاثات األهباء والتأثير البركاني والتغيرات في استخدام
األراضي في املستقبل (انظر أيض ًا }11.3.2{.)TFE.9
 TS.5.4.4التغيرات في احلركة الدورانية للغالف اجلوي املُسقطة
على املدى القريب
سوف تسهم التقلبية املناخية املتكونة داخلي ًا وعوامل عديدة للتأثير
اإلشعاعي (مثل البراكني ،وغازات االحتباس احلراري ،واألوزون ،واألهباء
اجلوية البشرية املنشأ) في التغيرات في دوران الغالف اجلوي على املدى
القريب .فعلى سبيل املثال ،من املرجح أن يتحرك املتوسط السنوي حلركة
دوران هادلي والرياح الغربية في مناطق خطوط العرض املتوسطة في نصف
الكرة اجلنوبي صوب القطب ،بينما سيكون من املرجح أن تكون االستعادة
املسقطة ألوزون الستراتوسفير واالرتفاعات في تركيزات غازات االحتباس
احلراري آثار معاكسة على عرض حركة دوران هادلي واملوقع الزوالي ملسار
العواصف في نصف الكرة اجلنوبي .وعلى ذلك ،فإن من غير املرجح أن
تستمر في االتساع نحو القطب بالسرعة التي كانت تتوسع بها في العقود
األخيرة}11.3.2{ .
ثمة مستوى متدن من الثقة في اإلسقاطات قريبة األمد ملوقع مسارات
عواصف نصف الكرة اجلنوبي وشدتها .وستكون التغيرات الطبيعية أكبر
من التأثير املُسقط لغازات االحتباس احلراري على املدى القريب}11.3.2{ .
ثمة مستوى متدن من الثقة في اإلسقاطات ،على نطاق األحواض ،في
التغيرات في شدة األعاصير املدارية وتواترها في جميع األحواض لغاية
منتصف القرن احلادي والعشرين .ويعكس هذا املستوى املتدني من الثقة
العدد القليل من الدراسات التي تتناول بالتفصيل نشاط األعاصير املدارية
على املدى القريب ،إضافة إلى االختالفات بني اإلسقاطات املنشورة عن
نشاط األعاصير املدارية والدور الكبير الذي تؤديه التقلبية الطبيعية.
متدن من الثقة في اإلسقاطات القريبة األمد في ما يتعلق
وهناك مستوى ٍ
بشدة األعاصير املدارية املتزايدة في األطلسي؛ و ُيعزى هذا اإلسقاط ،في
جزء منه ،إلى االنخفاضات املُسقطة في كمية األهباء اجلوية}11.3.2{ .
 TS.5.4.5التغيرات في احمليط املُسقطة على املدى القريب
من املرجح بدرجة كبيرة أن يرتفع متوسط درجات احلرارة السطحية على
املستوى العاملي ومتوسط درجات حرارة احمليط على املستوى العمودي
ا
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على املدى القريب .وفي غياب العديد من حاالت الثوران البركاني
العنيف ،من املرجح بدرجة كبيرة أن يكون متوسط درجات احلرارة في
العالم ومتوسط درجات احلرارة في األعماق للفترة  2035-2016أكثر دفئ ًا
من متوسطات الفترة }11.3.3{ .2005-1986
ومن املرجح أن ترتفع امللوحة في مناطق احمليط األطلسي املدارية (خاصة)
شبه املدارية ،وأن تنخفض في املناطق املدارية في غرب احمليط الهادئ
املداري خالل العقود القليلة املقبلة .وعموماً ،من املرجح أن يحدث بعض
االنخفاض في الدوران االنقالبي الزوالي في جنوب احمليط األطلسي مع
حلول العام ( 2050مستوى ثقة متوسط) .على أن معدل االنخفاض
وحجمه سيكونا غير مؤكدين بدرجة كبيرة ،ويصدق ذلك أيض ًا على
توقيت حدوث الزيادة في هذا الدوران على مدى عقود}11.3.3{ .
 TS.5.4.6التغيرات في الغالف اجلليدي املُسقطة على املدى
القريب
من املرجح أن يكون شهر أيلول/سبتمبر في محيط املنطقة القطبية
الشمالية خالي ًا تقريب ًا من اجلليد البحري ،وذلك قبل منتصف القرن
(تقل رقعة اجلليد البحري عن  106كم 2على مدى خمس سنوات متتالية
على األقل) بحسب السيناريو ( RCP8.5مستوى متوسط من الثقة).
ويستند هذا التقييم إلى مجموعة فرعية من النماذج التي تعيد إنتاج
متوسط احلالة املناخية ومنحى التغير في رقعة اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية خالل الفترة  1979إلى  2012على نحو أقرب ما يكون
للحالة الفعلية .ومن املرجح بدرجة كبيرة أيض ًا أن يزداد انحسار رقعة
الغطاء اجلليدي البحري في املنطقة القطبية الشمالية وأن يقل سمكه ،وأن
تقل مساحة كل من الغطاء الثلجي خالل فترة الربيع في مناطق خطوط
العرض العليا الشمالية والتربة الصقيعية قرب السطح مع ارتفاع املتوسط
العاملي لدرجة احلرارة السطحية (( )GMSTالشكالن  TS.17و.)TS.18
متدن من الثقة في التناقصات املُسقطة على املدى القريب
وهناك مستوى ٍ
في رقعة وحجم اجلليد البحري في املنطقة القطبية اجلنوبية}11.3.4{ .
 TS.5.4.7إمكانية حدوث تغيرات مفاجئة في املناخ على املدى
القريب
ثمة آليات مختلفة ميكن أن تؤدي إلى حدوث تغيرات في املناخ العاملي أو
اإلقليمي تتسم بأنها مفاجئة إذا ما قورنت باملعدالت التي شهدتها العقود
األخيرة .وستكون أرجحية حدوث تغييرات من هذا النوع بصورة عامة
أقل على املدى القريب منها على املدى البعيد .ولهذا السبب ،يجري
تقييم اآلليات ذات الصلة بصورة رئيسية في أقسام  TS.5بشأن التغيرات
على املدى البعيد وكذلك في }11.3.4{.TFE.5
 TS.5.4.8التغيرات في جودة الهواء املُسقطة على املدى القريب
يوجه نطاق إسقاطات جودة الهواء (األوزون و PM2.5في الهواء عند
سطح األرض) بشكل رئيسي على أساس االنبعاثات (مبا في ذلك
انبعاثات امليثان) وليس على أساس التغير الفيزيائي في املناخ (مستوى
ثقة متوسط) .واستجابة جودة الهواء للتغيرات املوجهة على أساس
املناخ غير أكيدة بدرجة أكبر من االستجابة للتغيرات املوجهة على
أساس االنبعاثات (مستوى ثقة مرتفع) .وعلى املستوى العاملي ،يقلل
االحترار من التركيز السطحي الطبيعي لألوزون (مستوى ثقة مرتفع).
واملستويات العالية من امليثان (كتلك املشار إليها في السيناريو RCP8.5
والسيناريو  A2الوارد في التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات) قد
تعادل هذا االنخفاض ،فترفع من متوسط تركيز األوزون السطحي
بنسبة تبلغ  8أجزاء في البليون تقريب ًا ( %25من املستويات احلالية)
مقارنة بالسيناريوهات التي تكون فيها التغيرات في امليثان ضئيلة (مثل
السيناريو  RCP4.5والسيناريو ( )RCP6.0مستوى ثقة مرتفع) .أما
على النطاق القاري ،فإن مستويات تلوث الهواء املُسقطة تكون أقل في
السيناريوهات اجلديدة ملسار التركيز النموذجي ( )RCPمما هي عليه في
سيناريوهات التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات ( )SRESوذلك
ألن التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات لم يتضمن تشريعات بشأن
عال من الثقة)11.3.5.2 ،11.3.5{ .؛ الشكالن
جودة الهواء (مستوى ٍ
 11.22و11.23أب،AII.4.2 ، }AII.7.4-AII.7.1
ا
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ا

..
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تغير املناخ الطويل األمد

 TS.5.5.1التغيرات طويلة األمد املُسقطة في درجة احلرارة العاملية
سوف يستمر متوسط درجات احلرارة العاملية في االرتفاع خالل القرن
احلادي والعشرين ضمن مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsكافة.
ومنذ منتصف القرن احلادي والعشرين تقريباً ،بدأ معدل االحترار العاملي
في االعتماد بشدة على السيناريو (الشكل }12.4.1{.)TS.15
ا

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )وات ﻟﻜﻞ م (2

39
25
42
32

 42ﳕﻮذﺟ ًﺎ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ اﻷرض )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

12
17
12

)درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﺴﻨﺔ

الشكل ( | TS.15أعلى اليسار) إجمالي املتوسط العاملي للتأثير اإلشعاعي لسيناريوهات مسارات التركيز النموذجية األربعة استناداً إلى منوذج توازن الطاقة لنموذج تقييم
تغير املناخ املستحث بغازات االحتباس احلراري ( .)MAGICCويجدر باإلشارة أن التأثير الفعلي احملاكى بنماذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5يختلف قلي ً
ال من
منوذج إلى آخر( .أسفل اليسار) السالسل الزمنية حلاالت شذوذ املتوسط العاملي السنوي لدرجة حرارة الهواء السطحي (نسبة للفترة  )2005-1986املستمد من التجارب
املستندة إلى التركيز اخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( .)CMIP5وتظهر اإلسقاطات لكل مسار تركيز منوذجي ملتوسط متعدد النماذج (اخلطوط املتصلة) وانحراف
معياري يبلغ ( 1.64±من  5إلى  )%95عبر توزيع النماذج الفردية (املظللة) ،استناداً إلى املتوسطات السنوية .ويفسر نطاق االنحراف املعياري البالغ  1.64واملستند إلى
متوسط  20عام ًا للفترة  ،2100-2081نسبة إلى الفترة  ،2005-1986كتغيرات مرجحة لنهاية القرن احلادي والعشرين .وترجع االنقطاعات عند العام  2100إلى أعداد مختلفة
من النماذج التي تطبق اإلمدادات بعد القرن احلادي والعشرين وليس لها أي معنى فيزيائي .وتشير األرقام ذات اللون املماثل للخطوط إلى عدد النماذج املختلفة التي تسهم
في الفترات الزمنية املختلفة .اخلرائط :متوسط املجموعة متعددة النماذج لتغير املتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء السطحي (مقارنة بالفترة املرجعية  )2005-1986للفترة
 2035-2016والفترة  ،2100-2081للسيناريوهات  RCP 2.6و 4.5و 6.0و .8.5ويشير التظليل إلى املناطق التي تكون فيها إشارة املتوسط متعدد النماذج أقل من انحراف
معياري واحد للتقلبية الداخلية .ويشير التنقيط إلى املناطق التي تزيد فيها إشارة املتوسط متعدد النماذج عن انحرافني معياريني للتقلبية املناخية ،ويحدث فيها اتفاق بني
 %90من النماذج على إشارة التغير .ويرد عدد مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5في الزاوية العلوية اليمنى لكل لوحة .وميكن احلصول على مزيد من التفاصيل
عن الشكلني  SPM.7أ و.SPM.8أ في املواد التكميلية اخلاصة بامللخص الفني ({ .)TSاإلطار 12.1؛ األشكال 12.11 ،12.5 ،12.4؛ املرفق }1
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تشير األدلة من النماذج والرصد إلى أن درجات احلرارة السطحية
األعلى محلي ًا في املناطق امللوثة ستؤدي إلى تأثيرات تفاعلية إقليمية
في االنبعاثات الكيميائية واحمللية التي سترفع ذروة مستويات األوزون
و PM2.5وذلك عند تساوي جميع العوامل األخرى (مستوى متوسط
من الثقة) .ومن املعروف أن االنبعاثات احمللية املقترنة مبستويات التركيز
الطبيعية والظروف اجلوية التي تؤدي إلى تكوين التلوث وتراكمه تنتج
فترات تلوث متطرفة على الصعيدين احمللي واإلقليمي .وهناك مستوى
منخفض من الثقة في إسقاط التغيرات في وجود مرتفع جوي مستقر
مرتبط بهذه الظواهر املتطرفة .أما بالنسبة لـ  ،PM2.5فقد يؤدي تغير
املناخ إلى تغيير مصادر األهباء اجلوية الطبيعية (حرائق البراري ،الغبار
احملمول بالرياح ،السالئف املتولدة بيولوجياً) وكذلك الكشط باألمطار،
لكن ليس هناك أي مستوى ثقة مرتبط بالتأثير اإلجمالي لتغير املناخ على
عمليات التوزيع في 11.3.5.2 ،11.3.5{.PM2.5؛ اإلطار }14.2

ضمن افتراضات مسارات التركيز النموذجية ( )RCPsاملوجهة بالتركيز،
من املرجح أن يكون املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ()GMST
للفترة الزمنية  2100-2081بالنسبة للفترة الزمنية  2005-1986في نطاق
 % 5إلى  % 95من مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5؛ من
 0.3درجة مئوية إلى  1.7درجة مئوية (السيناريو  )RCP2.6ومن 1.1
إلى  2.6درجة مئوية (السيناريو  ،)RCP4.5ومن  1.4درجة مئوية إلى
 3.1درجات مئوية (السيناريو  ،)RCP6.0ومن  2.6درجة مئوية إلى
 4.8درجات مئوية (السيناريو ( )RCP8.5انظر اجلدول  .)TS.1ويتم
على مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة تقييم النطاق  % 5إلى  % 95من
املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5بحسبانه مرجح ًا بد ًال عن كونه
مرجح ًا بدرجة كبيرة على أساس تقييم االستجابة املناخية العابرة ()TCR
(انظر  .)TFE.6كما يجري تقييم النطاق  % 5إلى  % 95من املرحلة
اخلامسة من املشروع ( )CMIP5للتغير في متوسط درجات احلرارة العاملية
بحسبانه نطاق ًا مرجح ًا ملنتصف القرن احلادي والعشرين ،ولكن فقط مع
مستوى ثقة متوسط .وفي ما يتعلق مبتوسط األحوال في الفترة الزمنية
 ،1900-1850من املرجح أن تتجاوز درجات احلرارة العاملية املسقطة التي
مت احتساب معدلها للفترة الزمنية  1.5 ،2100-2081درجة مئوية فوق قيم
الفترة الزمنية  1900-1850للسيناريوهات  RCP4.5و RCP6.0وRCP8.5
(مستوى ثقة مرتفع) ،ومن املرجح أن تتجاوز  2درجة مئوية فوق قيم
الفترة الزمنية  1900-1850للسيناريو  RCP6.0والسيناريو RCP8.5

امللخص الفني
اجلدول  | TS.1التغيير املُسقط في املتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي واملتوسط العاملي الرتفاع مستوى البحر ملنتصف القرن احلادي والعشرين ونهاياته نسبة
للفترة املرجعية 12.4.1{ .2005-1986؛ اجلدوالن }13.5 ،12.2
2065–2046

املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية
(درجة مئوية) أ

امللخص الفني

املتوسط العاملي الرتفاع مستوى البحر
(باملتر) ب

السيناريو
RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5
السيناريو
RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

املتوسط
1.0
1.4
1.3
2.0
املتوسط
0.24
0.26
0.25
0.30

2100–2081

النطاق املرجح
من  0.4إلى
من  0.9إلى 2.0
من  0.8إلى 1.8
من  1.4إلى 2.6
النطاق املرجح د
من  0.17إلى 0.32
من  0.19إلى 0.33
من  0.18إلى 0.32
من  0.22إلى 0.38
ج

1.6

املتوسط
1.0
1.8
2.2
3.7
املتوسط
0.40
0.47
0.48
0.63

النطاق املرجح
من  0.3إلى 1.7
من  1.1إلى 2.6
من  1.4إلى 3.1
من  2.6إلى 4.8
النطاق املرجح د
من  0.26إلى 0.55
من  0.32إلى 0.63
من  0.33إلى 0.63
من  0.45إلى 0.82
ج

مالحظات:
أ استناداً إلى مجموعة املرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5؛ مت احتساب حاالت الشذوذ بالنسبة للفترة  .2005-1986باستخدام  HadCRUT4وتقدير عدم اليقني اخلاص
به (مستوى الثقة  ،)% 95-5وتبلغ قيمة االحترار املرصود للفترة املرجعية [ 0.61 ،2005-1986من  0.55إلى  ]0.67درجة مئوية للفترة  ،1900-1850و[ 0.11من 0.09
إلى  ]0.13درجة مئوية للفترة  ،1999-1980الفترة املرجعية املستخدمة لإلسقاطات املستخدمة في التقييم الرابع ( .)AR4ولم تقيم النطاقات املرجحة هنا وفق ًا لفترات
مرجعية سابقة لعدم توافر طرائق لذلك بشكل عام في دراسات جمع حاالت عدم اليقني في النماذج والرصدات .وال تراعي عملية إضافة التغيرات املسقطة واملرصودة
التأثيرات احملتملة النحرافات النماذج مقارنة بالرصدات ،كما أنها ال تراعي التقلبية الداخلية الطبيعية خالل فترة الرصد املرجعية2.4{ .؛ 11.2؛ اجلدوالن  12.2و}12.3
ب استناداً إلى  21منوذج ًا للمرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5؛ حسبت حاالت الشذوذ بالنسبة للفترة  .2005-1986وعند عدم توفر نتائج املرحلة اخلامسة من املشروع
( )CMIP5لنموذج الدوران العام للغالف اجلوي  -احمليطات ( )AOGCMوسيناريو معينني ،كان يتم تقديرها كما هو مشروح في اجلدول  13.5في الفصل  .13تتم
معاجلة مساهمات تغير الصفائح اجلليدية الدينامي والسريع وتخزين املياه الداخلية البشري املنشأ على أن لها توزيع ًا منتظم ًا لالحتماالت ،وأنها مستقلة بشكل كبير
عن السيناريو .وال تعني هذه املعاجلة أن املساهمات املعنية لن تعتمد على السيناريو املستخدم ،بل تعني فقط أن حالة املعرفة احلالية ال تسمح بتقييم كمي لالعتمادية.
واستناداً إلى الفهم احلالي ،فإن انهيار القطاعات البحرية منالصفحة اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية ،عندما يبدأ ،سيتسبب في ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى
البحر بشكل كبير فوق النطاق املرجح للقرن احلادي والعشرين .وهناك مستوى متوسط من الثقة بأن هذه املساهمة اإلضافية لن تتجاوز بضعة أعشار من املتر من ارتفاع
مستوى البحر خالل القرن احلادي والعشرين.
ج محسوبة من اإلسقاطات باعتبارها النطاق  % 95-5للنموذج .بعد ذلك ،تقيم هذه النطاقات بحسبانها نطاقات مرجحة بعد حساب حاالت عدم اليقني اإلضافية أو
مستويات الثقة املختلفة في النماذج .ويكون مستوى الثقة متوسط إلسقاطات التغير في املتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي في الفترة  ،2065-2046وذلك نظراً
لألهمية النسبية للتقلبية الداخلية الطبيعية وعدم اليقني في تأثير واستجابة الغازات غير غازات االحتباس احلراري ،أكبر من الفترة  .2100-2081وال تراعي النطاقات املرجحة
للفترة  2065-2046التأثير احملتمل للعوامل التي تؤدي إلى النطاق الذي مت تقييمه للتغير في املتوسط العاملي لدرجة حرارة الهواء السطحي على املدى القريب (،)2035-2016
والذي هو أقل من نطاق النموذج  ،% 95-5ألنه لم يتم حتديد تأثير هذه العوامل كمي ًا على إسقاطات ذات أمد أطول بسبب عدم كفاية الفهم العلمي}11.3{ .
د مت احتسابه من اإلسقاطات بحسبانه النطاق  % 95-5للنموذج .بعد ذلك ،تقيم هذه النطاقات كنطاقات مرجحة بعد مراعاة حاالت عدم اليقني اإلضافية أو مستويات
الثقة املختلفة في النماذج .بالنسبة إلى إسقاطات ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر ،يكون مستوى الثقة متوسط ًا لألفقني الزمنيني كليهما.

(مستوى ثقة مرتفع) .ومن غير املرجح أن يتجاوز التغير في درجة
احلرارة  2درجة مئوية للفترة  1900-1850للسيناريو ( RCP2.6مستوى
ثقة متوسط) .أما االحترار فوق  4درجات مئوية بحلول فترة -2081
 ،2100فهو غير مرجح في جميع مسارات التركيز النموذجية (مستوى
ثقة مرتفع) باستثناء السيناريو  ،RCP8.5إذ إن أرجحيته ستكون مساوية
لعدم أرجحيته تقريب ًا (مستوى ثقة متوسط)12.4.1{ .؛ اجلدوالن
}12.3 ،12.2
 TS.5.5.2التغيرات طويلة األمد املُسقطة في درجات احلرارة اإلقليمية
ثمة مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة في أن متوسط التغيرات العاملية التي
مت احتسابها فوق اليابسة ستتجاوز التغيرات فوق احمليط في نهاية القرن
احلادي والعشرين بعامل يرجح أن يكون في نطاق  1.4إلى  .1.7وفي
غياب أي انخفاض قوي في الدوران االنقالبي في احمليط األطلسي ،تشير
اإلسقاطات إلى أن املنطقة القطبية الشمالية ستكون أكثر املناطق احتراراً
(مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة) (الشكل  .)TS.15ومع ارتفاع
املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية (ُ ،)GMSTيظهر منط متوسط
درجات احلرارة النطاقي في الغالف اجلوي احتراراً في كامل التروبوسفير
وتبريداً في الستراتوسفير متسقني مع التقييمات السابقة .ويبرز االتساق
بوضوح بصفة خاصة في طبقة التروبوسفير العليا في املنطقة املدارية
ومناطق خطوط العرض املرتفعة الشمالية12.4.3{ .؛ اإلطار }5.1
ويكاد يكون من املؤكد ،في معظم األماكن ،أنه سيكون هناك درجات
حرارة متطرفة حارة أكثر من درجات احلرارة املتطرفة الباردة مع الزيادة في
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املتوسط العاملي لدرجات احلرارة .و ُيتوقع حدوث هذه التغيرات للظواهر
املع ّرفة بأنها متطرفة على كل من النطاقني الزمني اليومي واملوسمي .كما
ُيتوقع حدوث زيادات في تواتر الظواهر املتطرفة احلارة ومددها وحجومها،
إلى جانب حدوث إجهاد حراري .ولكن سيستمر حدوث ظواهر شتوية
باردة عرضية .ومن املسقط أن تزيد حاالت االرتداد لـ  20عام ًا اخلاصة
بظواهر درجات احلرارة املنخفضة مبعدل يزيد عن متوسط درجات حرارة
الشتاء في معظم املناطق ،مع حدوث أكبر التغيرات في قيم االرتداد
لدرجات احلرارة املنخفضة في مناطق خطوط العرض املرتفعة .ومن املسقط
أن تزيد قيم االرتداد لـ  20عام ًا اخلاصة بظواهر درجات احلرارة املرتفعة
مبعدل مماثل ملعدل زيادة متوسط درجات حرارة الصيف ،أو يفوقه ،في
معظم املناطق .وضمن السيناريو  ،RCP8.5من املرجح أن يزيد ،في
معظم مناطق اليابسة تواتر حدوث ظاهرة درجات احلرارة املرتفعة احلالية
ملدة  20عام ًا مع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين (سيتضاعف تواتر
حدوثها على األقل ،لكنها ستصبح ظاهرة سنوية أو ظاهرة تقع كل عامني
في مناطق عديدة) ،كما ستصبح ظاهرة درجات احلرارة املنخفضة احلالية
ملدة عشرين عام ًا شديدة الندرة (انظر أيض ًا }TFE.9). {12.4.3
وحتاكي النماذج انخفاض ًا في كمية السحب في املستقبل فوق معظم املناطق
املدارية ومناطق خطوط العرض املتوسطة ،ويعود ذلك غالب ًا إلى انخفاض
السحب املنخفضة .أما التغيرات في طبقة السحب احلدودية
كميات ُ
البحرية فهي غير مؤكدة إلى أقصى درجة .وتتم محاكاة الزيادات في اجلزء
السحب في
للسحب ،ومن ثم انعكاسية ُ
املغطى بالسحب والعمق البصري ُ
مناطق خطوط العرض املرتفعة ،من ناحية القطب  50°شما ً
ال}12.4.3{ .

امللخص الفني

ا

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر )(2100-2081
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 2.6
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 4.5

ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 8.5

ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 6.0

)ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

الشكل  | TS.16خرائط النتائج متعددة النماذج للسيناريوهات  RCP2.6و RCP4.5و RCP6.0و RCP8.5في الفترة  2100-2081ملتوسط النسبة املئوية للتغير في متوسط
كمية األمطار .وترد التغيرات منسوبة إلى الفترة  .2005-1986ويظهر في الزاوية العلوية اليمنى لكل لوحة عدد مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5املستخدم
حلساب املتوسط املتعدد النماذج .وتشير اخلطوط املتوازية إلى املناطق التي تكون فيها إشارة املتوسط متعدد النماذج أقل من انحراف معياري قيمته واحد للتقلبية
الداخلية .ويشير التنقيط إلى املناطق التي تزيد فيها إشارة املتوسط متعدد النماذج عن انحرافني معياريني للتقلبية املناخية ،كما تتوافق فيها إشارة التغير في  %90من
النماذج (انظر اإلطار  .)12.1ميكن احلصول على مزيد من التفاصيل عن الشكل  SPM.8ب في املواد التكميلية اخلاصة بامللخص الفني ({ .)TSالشكل 12.22؛ املرفق }1
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 TS.5.5.3التغيرات طويلة األمد املُسقطة في دوران الغالف اجلوي
من املتوقع أن ينخفض متوسط الضغط اجلوي عند سطح البحر في مناطق
خطوط العرض املرتفعة ،وأن يرتفع في مناطق خطوط العرض املتوسطة مع
ارتفاع درجات احلرارة العاملية .وفي املناطق املدارية ،من املرجح أن يتباطأ
دوران هادلي ووكر .ومن املرجح حدوث حتول صوب القطبني في التيارات
النفثية عند خطوط العرض الوسطى مبقدار  1أو  2درجة تقريب ًا من خطوط
العرض في نهاية القرن احلادي والعشرين ضمن السيناريو  RCP8.5في
نصفي الكرة األرضية (مستوى ثقة متوسط) ،مع حتوالت أضعف في
نصف الكرة الشمالي .وفي الصيف اجلنوبي ،يعارض التأثير اإلضافي
الستعادة األوزون الستراتوسفيري لوضعه الطبيعي في نصف الكرة اجلنوبي
التغيرات الناشئة عن غازات االحتباس احلراري هناك ،على الرغم من أن
االستجابة الصافية تختلف بشدة بني النماذج والسيناريوهات .ويبقى عدم
اليقني كبيراً ،ومن ثم يبقى مستوى الثقة متدني ًا في إسقاط التغيرات في
مسارات العواصف في نصف الكرة الشمالي ،ال سيما في حوض شمال
األطلسي .ومن املرجح أن يتسع نطاق خلية هادلي ،مما يعني زيادة اتساع
املناطق املدارية وطغيان ًا صوب القطبني للمناطق شبه املدارية اجلافة .أما في
الستراتوسفير ،فمن املرجح أن يتعزز دوران برووار  -دوبسون}12.4.4{ .
 TS.5.5.4التغيرات طويلة األمد املُسقطة في الدورة املائية
على نطاق كوكب األرض ،تشير اإلسقاطات إلى أن الرطوبة النسبية ستبقى
ثابتة تقريباً ،ولكن الرطوبة النوعية سترتفع في مناخ يزداد احتراراً .ويعزز
الفرق املسقط بني احترار اليابسة واحمليطات التغيرات في رطوبة الغالف
اجلوي ،التي تؤدي إلى انخفاضات صغيرة في الرطوبة النسبية قرب السطح
فوق معظم مناطق اليابسة مع استثناء ملحوظ في األجزاء املدارية من أفريقيا
(مستوى ثقة متوسط) (انظر  ،TFE.1الشكل }12.4.5{ .)1

ويكاد يكون من املؤكد أن كمية األمطار على الصعيد العاملي سترتفع
على املدى الطويل مع ارتفاع املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية
( .)GMSTوسيرتفع أيض ًا املتوسط العاملي لكمية األمطار مبعدل لكل
درجة مئوية يقل عن معدل ارتفاع تركيز بخار املاء في الغالف اجلوي.
ومن املرجح أن يرتفع بنسبة  1إلى  % 3لكل درجة مئوية في السيناريوهات
األخرى غير سيناريو  .RCP2.6أما بالنسبة للسيناريو  ،RCP2.6فيبلغ
نطاق احلساسيات في مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( CMIP5) من
 0.5في املئة إلى  4في املئة لكل درجة مئوية في نهاية القرن احلادي
والعشرين}12.4.1 ،7.6.3 ،7.6.2{ .
س ُتظهر التغيرات في متوسط كمية األمطار ،في عالم أكثر احتراراً ،تقلب ًا
مكاني ًا ملحوظ ًا ضمن  .RCP8.5وستشهد بعض املناطق ارتفاعات ،في
حني ستشهد مناطق أخرى انخفاضات ،وثمة مناطق أخرى لن تشهد أي
عال من الثقة
تغيرات ملحوظة (انظر الشكل  .)TS.16وهناك مستوى ٍ
بأن التباين في متوسط كمية األمطار السنوية بني املناطق اجلافة والرطبة،
وأن التباين بني املواسم الرطبة واجلافة ،سيزداد في معظم أنحاء الكرة
األرضية مع ارتفاع درجات احلرارة .ويشير النمط العام للتغير إلى أن من
املرجح بدرجة كبيرة أن تشهد مناطق خطوط العرض املرتفعة الشمالية
كميات أكبر من األمطار بسبب ارتفاع الرطوبة النوعية للتروبوسفير األكثر
احتراراً ،فض ً
ال عن زيادة انتقال بخار املاء من املناطق املدارية بحلول نهاية
هذا القرن ضمن سيناريو  .RCP8.5ومن جهة أخرى ،ومن املرجح أن
تشهد الكثير من مناطق خطوط العرض الوسطى وعدة مناطق شبه مدارية
قاحلة وشبه قاحلة كميات أمطار أقل ،كما أن من املرجح أن تشهد مناطق
كثيرة عند خطوط العرض الوسطى الرطبة معدل كميات أكبر من األمطار
بحلول نهاية هذا القرن ضمن سيناريو  .RCP8.5وترد خرائط التغير في
كمية األمطار لسيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة
في الشكل }12.4.5 ،12.4.2{.TS.16
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امللخص الفني

وبالنسبة لظواهر كمية األمطار القصيرة األمد ،على الصعيد العاملي ،من
املرجح حدوث حتول نحو تك ِّون أعداد أكبر من فرادى العواصف األكثر
شدة وأعداد أقل من العواصف الضعيفة مع ارتفاع درجات احلرارة .أما
فوق الكتل األرضية في مناطق خطوط العرض الوسطى وفوق املناطق
املدارية الرطبة ،فمن املرجح بدرجة كبيرة أن تكون الظواهر املتطرفة
لسقوط األمطار أكثر شدة وتواتراً في عالم يزداد احتراراً .ويتراوح متوسط
احلساسية العاملي لقيم فترات االرتداد على مدى  20عام ًا لكمية األمطار
اليومية القصوى السنوية بني  % 4لكل درجة حرارة واحدة من ارتفاع
درجة احلرارة احمللية (متوسط مناذج املرحلة الثالثة من املشروع ()CMIP3)
و % 5.3لكل درجة حرارة واحدة من ارتفاع درجة احلرارة احمللية (متوسط
مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5) ،غير أنه ستكون هناك
تقلبات كبيرة على الصعيد اإلقليمي}12.4.5 ،12.4.2{ .
وتشير اإلسقاطات إلى أن املعدل السنوي للتبخر السطحي سيزيد مع ارتفاع
درجات احلرارة العاملية فوق معظم احمليط ،كما تشير إلى أنه سيتغير فوق
اليابسة تبع ًا لنمط مماثل على هيئة أمطار .ومن املرجح حدوث انخفاضات
في اجلريان السنوي للماء في أجزاء من أوروبا اجلنوبية ،والشرق األوسط،
واجلنوب األفريقي مع حلول نهاية هذا القرن ضمن السيناريو .RCP8.5
ومن املرجح حدوث زيادات في اجلريان السنوي في مناطق خطوط العرض
املرتفعة الشمالية ،تتوافق مع زيادات كبيرة في كميات األمطار في
الشتاء والربيع مع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين في إطار السيناريو
 .RCP8.5كما تشير اإلسقاطات إلى حدوث انخفاضات ،على النطاق
اإلقليمي إلى العاملي ،في رطوبة التربة وارتفاع خطر حدوث جفاف زراعي
في املناطق اجلافة حالياً ،وهما متوقعان مبستوى ثقة متوسط مع حلول
نهاية هذا القرن في إطار السيناريو  .RCP8.5وتشمل املناطق البارزة
لالنخفاضات املسقطة في التبخر كال من اجلنوب األفريقي ،وشمال غرب
أفريقيا ،إلى جانب منطقة البحر األبيض املتوسط .ويتسق جفاف رطوبة
التربة في منطقتي البحر األبيض املتوسط واجلنوب األفريقي مع التغيرات
املسقطة في حركة دوران هادلي وارتفاع درجات احلرارة السطحية ،ولذا،
2100–2081
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻣﺴﺎر
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 6.0
2.6

فإن من املرجح مبستوى مرتفع من الثقة ،أن يزيد اجلفاف السطحي في
هذه املناطق مع ارتفاع درجات احلرارة العاملية ،بحلول نهاية هذا القرن
في إطار السيناريو  .RCP8.5وفي املناطق التي أجريت لها إسقاطات
للرطوبة السطحية ،كانت التغيرات أقل بشكل عام من التقلبية الطبيعية
على النطاق الزمني الذي ميتدّ لعشرين عاماً .ويرد في  ،TFE.1الشكل 1
ملخص للتغيرات املسقطة في الدورة املائية من مناذج املرحلة اخلامسة من
املشروع (12.4.5{.)CMIP5؛ اإلطار }12.1
 TS.5.5.5التغيرات الطويلة األمد املسقطة للغالف اجلليدي
من املرجح بدرجة كبيرة أن يستمر غطاء اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية في التقلص وأن يستمر سمكه في االنخفاض على
مدار السنة خالل القرن احلادي والعشرين مع ارتفاع املتوسط العاملي
لدرجة احلرارة السطحية ( .)GMSTوفي الوقت نفسهُ ،يتوقع حدوث
انحسار في رقعة اجلليد البحري وحجمها في املنطقة القطبية اجلنوبية،
متدن من الثقة .وتوفر اإلسقاطات املتعددة النماذج
لكن على مستوى ٍ
للمرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5معدل االنخفاضات في اتساع
رقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية للفترة 2100-2081
مقارنة بالفترة  ،2005-1986الذي يتراوح بني  % 8للسيناريو RCP2.6
و  % 34للسيناريو  RCP8.5في شباط/فبراير ،ومن  % 43للسيناريو
 RCP2.6إلى  % 94للسيناريو  RCP8.5في أيلول/سبتمبر (مستوى
ثقة متوسط) (الشكل  .)TS.17ومن املرجح أن تكون املنطقة القطبية
الشمالية خالية تقريب ًا من اجلليد (رقعة اجلليد البحري أقل من  106كم2
ملدة  5سنوات متتابعة على األقل) في أيلول/سبتمبر قبل منتصف القرن
في إطار السيناريو ( RCP8.5مستوى ثقة متوسط) ،استناداً إلى تقييم
ملجموعة مناذج فرعية تعيد بصورة وثيقة انتاج متوسط احلالة املناخية
واجتاه التغير للغطاء اجلليدي البحري في املنطقة القطبية الشمالية للفترة
 .2012-1979وتعرض بعض اإلسقاطات املناخية فترات تتراوح بني  5و10
سنوات ،يحدث فيها انخفاض حاد في اجلليد البحري للمنطقة القطبية
ا
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)29(3
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)21(2
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)39(5
)39(5

) 6 10ﻛﻢ (2

RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

)37(5

اﻟﺴﻨﺔ

الشكل  | TS.17اتساع رقعة اجلليد البحري في نصف الكرة الشمالي في أيلول/سبتمبر خالل أواخر القرن العشرين وكل القرن احلادي والعشرين للسيناريوهات  RCP2.6و RCP4.5وRCP6.0
و RCP8.5في مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5واخلرائط املناظرة للنتائج متعددة النماذج في الفترة  2100-2081التساع الرقعة اجلليدية في أيلول/سبتمبر ،في نصف الكرة الشمالي.
وتشير السالسل الزمنية إلى عدد مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5حلساب املتوسط املتعدد النماذج (املجموعة الفرعية الواردة بني قوسني) .ويتم توفير السالسل الزمنية كمتوسطات
تطبق على  5سنوات .ويتم توفير اتساع الرقعة اجلليدية البحرية املُسقطة ملجموعة مناذج فرعية تنتج بشكل وثيق متوسط احلالة املناخية واجتاه التغير للفترة  2012-1979للغطاء اجلليدي البحري
في املنطقة القطبية الشمالية (اخلطوط املتصلة) ،مع نطاق احلد األدنى إلى احلد األقصى للمجموعة الفرعية املظللة .يشكل االسود (ظالل رمادية) التطور التاريخي الذي مت وضع منوذج له
باستخدام التأثيرات املستنبطة من املناخ القدمي .وتتم اإلشارة إلى املتوسط متعدد النماذج للمرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5بخطوط متقطعة .وفي اخلرائط ،يعرض املتوسط املتعدد النماذج
للمرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5باللون األبيض وتعرض نتائج املجموعة الفرعية بالرمادي .وتشير املناطق املعبأة إلى املعدالت خالل فترة  ،2100-2081أما اخلطوط فتشير إلى اتساع الرقعة
اجلليدية البحرية ،الذي مت احتساب متوسطه خالل فترة  .2005-1986ويتم عرض اتساع الرقعة اجلليدية البحرية املرصود بالوردي كسالسل زمنية ،ويتم احتساب متوسطه للفترة 2005-1986
كخط وردي في اخلريطة .ميكن احلصول على مزيد من التفاصيل عن الشكلني  SPM.7ب و SPM.8ج من املواد التكميلية اخلاصة بامللخص الفني ({ .)TSاألشكال }12.31 ،12.29 ،12.18
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)ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺗﺎرﻳﺨﻲ

) 6 10ﻛﻢ (2

ا

اﻟﺴﻨﺔ
الشكل ( | TS.18اللوحة العليا) املنطقة املغطاة بالثلج الربيعي (( )RSCAمتوسط آذار/مارس
ونيسان/أبريل) بحسب نسبتها في نصف الكرة الشمالي في املرحلة اخلامسة من املشروع
( ،)CMIP5وقد مت احتسابها بقسمة الرقعة املنقحة للمنطقة املغطاة بالثلج الربيعي ( ،)SCAوالتي
متت محاكاتها على مدى  5أعوام ،على متوسط املنطقة املغطاة بالثلج التي متت محاكاتها للفترة
املرجعية ( .2005-1986اللوحة السفلى) منطقة التربة الصقيعية املشخّ صة قرب السطح في نصف
الكرة الشمالي ،في املرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5باستخدام متوسط درجات حرارة الهواء
السطحي الشهرية وعمق الثلوج على مدى  20عاماً .وتشير اخلطوط إلى املتوسط متعدد النماذج،
وتشير الظالل إلى االنتشار بني النماذج (انحراف معياري واحد){ .الشكالن }12.33 ،12.32

الشمالية بل يحدث بحدة أشد مما رصد خالل العقد األخير  -ومن املرجح
أن حتدث حاالت مماثلة لفقدان اجلليد بسرعة في املستقبل .والتتوفر سوى
أدلة قليلة في مناذج املناخ العاملي تشير إلى وجود نقطة انقالب (أو عتبة
حاسمة) في التحول من منطقة قطبية شمالية مغطاه باجلليد على مدار
السنة إلى منطقة قطبية شمالية خالية من اجلليد موسمياً ،يصبح بعدها
فقدان اجلليد البحري غير قابل للتوقف وغير عكوس .وفي املنطقة القطبية
اجلنوبية ،تشير إسقاطات املتوسط متعدد النماذج للمرحلة اخلامسة من
املشروع ( )CMIP5إلى حدوث انحسار في الرقعة اجلليدية البحرية يتراوح
بني  % 16في السيناريو  RCP2.6و % 67في السيناريو  RCP8.5في
شباط/فبراير وبني  % 8للسيناريو  RCP2.6و % 30للسيناريو RCP8.5
في أيلول/سبتمبر للفترة  2100-2081مقارنة بالفترة  .2005-1986غير
أن هناك مستوى منخفض ًا من الثقة في هذه اإلسقاطات نظراً للتباين
الواسع النطاق بني النماذج وعدم قدرة جميع النماذج املتوفرة تقريب ًا على
إعادة إنتاج الزيادة اإلجمالية للتغطية املساحية للجليد البحري في املنطقة
القطبية اجلنوبية ،املرصودة خالل حقبة السواتل}12.5.5 ،12.4.6{ .
ومن املرجح بدرجة كبيرة أن ينخفض الغطاء الثلجي في نصف الكرة
الشمالي مع ارتفاع درجات احلرارة العاملية خالل القرن القادم .و ُيعدّ
تراجع اتساع التربة الصقيعية مع ارتفاع درجات احلرارة العاملية أمراً شبه
مؤكد .وتنشأ التغيرات في الغطاء الثلجي عن التغيرات في كمية األمطار
واالضمحالل ،التي يكون اجتاهها معاكس ًا أحياناً .وتختلف إسقاطات
املنطقة املغطاة بالثلج الربيعي في نصف الكرة الشمالي بنهاية القرن
احلادي والعشرين بني انخفاض يبلغ [ 7من  3إلى )RCP2.6( % ]10
و[ 25من  18إلى ( % ]32السيناريو ( )RCP8.5الشكل  ،)TS.18لكن
مستوى الثقة بهذه األرقام هو مستوى متوسط فقط ألن عمليات الثلج في
مبسطة بدرجة كبيرة .وتشكل التغيرات املُسقطة في
مناذج املناخ العاملي ّ
التربة الصقيعية استجابة ليس فقط لالحترار ،بل أيض ًا للتغيرات في الغطاء
الثلجي ،الذي يتحكم بالتربة التحتية .ومع حلول نهاية القرن احلادي
والعشرين ،تشير اإلسقاطات إلى أن مناطق التربة الصقيعية املشخّ صة

..

TS 5 6

اإلسقاطات طويلة األمد لدورة الكربون وغيرها من
الدورات اجليوكيميائية احليوية

متثل اإلسقاطات املتعلقة بدورة الكربون العاملية حتى عام  ،2100باستخدام
مناذج نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع (،)CMIP5
نطاق ًا أوسع للتفاعالت املعقدة بني دورة الكربون والنظام الفيزيائي للمناخ}6{.
ومبستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة ،سيستمر امتصاص احمليط لكربون ثاني
أكسيد الكربون البشري املنشأ ضمن جميع مسارات التركيز النموذجية
( )RCPsاألربعة حتى عام  ،2100مع امتصاص مقادير أكبر في مسارات
التركيز األعلى .أما التطور املستقبلي المتصاص كربون اليابسة فهو غير
مؤكد بدرجة كبيرة .فمعظم مناذج نظام األرض ( )ESMاخلاصة باملرحلة
اخلامسة من املشروع ( )CMIP5تُسقط امتصاص ًا مستمراً صافي ًا للكربون
بواسطة النظم اإليكولوجية األرضية حتى عام  .2100غير أن أقلية من
النماذج حتاكي مصدراً صافي ًا من ثاني أكسيد الكربون للغالف اجلوي
بحلول العام  ،2100بسبب التأثير املزدوج لتغير املناخ والتغير في استخدام
األراضي .ونظراً لالنتشار الواسع لنتائج النماذج والتمثيل غير املكتمل
للعملية ،هناك مستوى منخفض من الثقة في حجم تغيرات كربون
اليابسة املنمذجة في املستقبل}6.4.3{ .
عال من الثقة بأن تغير املناخ سيعادل جزئي ًا الزيادات في
وهناك مستوى ٍ
مغائض الكربون على اليابسة وفي البحر ،الناجمة عن ارتفاع تركيز ثاني
أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .على أنه تبرز فوارق إقليمية بني مناذج
نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5في
استجابة املناخ لتدفقات ثاني أكسيد الكربون على اليابسة وفي البحر.
وتظهر النماذج توافق ًا كبيراً على أن النظم اإليكولوجية املدارية ستخزن
كميات أقل من الكربون في املناخ األكثر احتراراً .كما تظهر مناذج نظام
األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5توافق ًا
متوسط ًا على أن احترار املناطق املوجودة عند خطوط العرض املرتفعة سيزيد
من تخزين الكربون على اليابسة ،على الرغم من أن أي ًا من هذه النماذج ال
يأخذ حتلل الكربون في التربة الصقيعية بعني االعتبار ،األمرالذي قد يعادل
عال من الثقة بأن
زيادة تخزين الكربون على اليابسة .وهناك مستوى ٍ
االنخفاضات في اتساع رقعة التربة الصقيعية بسبب االحترار ستؤدي إلى
انصهار بعض الكربون املتجمد حالياً .غير أن هناك مستوى منخفض من
الثقة في حجم كميات الكربون التي تفقد نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون وامليثان في الغالف اجلوي ،مع نطاق يتراوح بني  50و 250بيتاغرام
كربون ،بني العامني  2000و 2100للسيناريو }6.4.3 ،6.4.2{.RCP8.5
ويشكل فقدان الكربون من التربة املتجمدة تأثيراً تفاعلي ًا إشعاعي ًا إيجابي ًا ال
وجود له في إسقاطات منوذج نظام األرض ( )ESMاملتقارنة احلالية .وتبدي
ا
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رﻗﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﻴﻌﻴﺔ ﻗﺮب اﻟﺴﻄﺢ

القريبة من السطح ستنقص بنسبة تتراوح بني ( % 37السيناريو )RCP2.6
و( % 81السيناريو ( )RCP8.5مستوى ثقة متوسط)}12.4.6{ .
 TS.5.5.6التغيرات طويلة األمد املُسقطة في احمليط
على مدى القرن احلادي والعشرين ،سيزداد احترار احمليط العاملي في جميع
سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( .)RCPوتشير اإلسقاطات إلى
أن أشد احترار سيحدث عند سطح احمليط في املناطق شبه املدارية واملدارية.
وعند األعماق األكبر ،تشير اإلسقاطات إلى أن االحترار سيكون أوضح ما
ميكن في احمليط اجلنوبي .وفي أفضل التقديرات الحترار احمليط في املئة متر
األولى سيتراوح قيمته من  0.6درجة مئوية (في السيناريو  )RCP2.6إلى
 2.0درجة مئوية تقريب ًا للسيناريو ( ،)RCP8.5ومن  0.3درجة مئوية
للسيناريو ( )RCP2.6إلى  0.6درجة مئوية للسيناريو ( )RCP8.5على
عمق  1كم تقريب ًا مع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين ،أما بالنسبة
للسيناريو  ،RCP4.5فمع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين ،ستمتص
نصف الطاقة التي ستنتقل إلى احمليط في أعلى  700متر ،وستمتص نسبة
 % 85منها في أعلى  2000متر .ونظراً للنطاقات الزمنية الطويلة الالزمة
النتقال احلرارة من السطح إلى العمق ،سيستمر احترار احمليط لقرون ،حتى
لو خفضت انبعاثات غازات االحتباس احلراري أو بقيت تركيزاتها ثابتة،
ومن ثم سيسهم بشكل مستمر في ارتفاع مستوى سطح البحر (انظر
القسم }12.4.7 ،12.4.3{.)TS5.7
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مسارات التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة .وهناك مستوى ثقة مرتفع
بأن نقص توفر النيتروجني سيحدّ من تخزين الكربون على اليابسة ،حتى
ترسب النيتروجني البشري املنشأ .أما الدور املتعلق باحلد من
مع احتساب ّ
.
.
أكبر.
بدرجة
مؤكد
غير
الفوسفات فهو
{}6 4 6
وبالنسبة لعمليات محاكاة مناذج نظام األرض ( )ESMsاملدفوعة بتركيزات
ثاني أكسيد الكربون ،يسمح متثيل دورة الكربون على اليابسة وفي احمليط
بتحديد انبعاثات الوقود األحفوري كمياً ،مبا يتوافق مع سيناريوهات

مناذج نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5
توافق ًا عالي ًا على أن احترار احمليط وتغيرات حركته الدورانية سيؤديان إلى
خفض معدل امتصاص احمليط للكربون في احمليط اجلنوبي وشمال األطلسي،
لكن امتصاص الكربون سيستمر في تلك املناطق}6.4.2{ .
استناداً إلى نتائج جتربة ومنذجة جديدة ،من املرجح بدرجة كبيرة أن يحد
نقص العناصر الغذائية من تأثير ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي على مغائض كربون اليابسة في املستقبل في سيناريوهات
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الشكل  | TS.19انبعاثات الوقود األحفوري املتوافقة احملاكاة بواسطة مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5لسيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة( .اللوحة العليا) السالسل
الزمنية لالنبعاثات السنوية (بيتاغرام كربون في السنة) .متثل اخلطوط املتقطعة التقديرات التاريخية وانبعاثات مسار التركيز النموذجي ( )RCPاحملسوبة بواسطة مناذج التقييم املتكاملة ( )IAMsاملستخدمة
لتحديد سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPوتبني اخلطوط املتصلة والريش النتائج التي أسفرت عنها مناذج نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع (( )CMIP5مناذج
نظام األرض ،متوسط النماذج ،مع تظليل مساحة لوحدة انحراف معياري واحدة)( .اللوحة السفلى) االنبعاثات التراكمية للفترة التاريخية ( )2005-1860والقرن احلادي والعشرين (املعرفة في املرحلة
اخلامسة من املشروع ( )CMIP5بأنها  )2100-2006للتقديرات التاريخية وسيناريوهات مسار التركيز النموذجي ( .)RCPمتثل األعمدة املوجودة إلى اليسار االنبعاثات التراكمية من مناذج التقييم املتكاملة
( ،)IAMsفي حني متثل األعمدة املوجودة إلى اليمني تقدير املتوسط املتعدد النماذج لنظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5أما النقاط فتشير إلى نتائج مناذج نظام األرض
( )ESMالفردية .ومن نتائج مناذج نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5ميكن تعقب مجموع الكربون في نظام اليابسة  -الغالف اجلوي  -احمليط ،ويجب أن تساوي
التغيرات قي هذا املجموع انبعاثات الوقود األحفوري في النظام .وبذلك ،يتم توفير االنبعاثات املتوافقة بواسطة االنبعاثات التراكمية التي تساوي =  ،ΔC + ΔC + ΔCفي حني يساوي معدل االنبعاثات
]  ، dldt = [C +C + Cحيث متثل  ،Cو  ،Cو  Cالكربون املخ ّزن في الغالف اجلوي ،واليابسة واحمليط على التوالي .ولم تؤخذ في االعتبار هنا املصادر واملستودعات األخرى لثاني أكسيد الكربون،
مثل تلك الناجمة عن النشاط البركاني والترسب والتجوية الصخرية ،والتي تكون قيمتها صغيرة بدرجة كبيرة على النطاقات الزمنية البالغة مئات السنني{ .اإلطار 6.4؛ الشكل }6.25
O

O
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مسارات التركيز النموذجية ( .)RCPوبني العامني  2012و ،2100تشير
نتائج مناذج نظام األرض ( )ESMإلى انبعاثات تراكمية ومتوافقة للوقود
األحفوري تبلغ [ 270من  140إلى  ]410بيتا غرام كربون للسيناريو
 ،RCP2.6و[ 780من  595إلى  ]1005بيتاغرام كربون للسيناريو ،RCP4.5
و[ 1060من  840إلى  ]1250بيتاغرام كربون للسيناريو  RCP6.0و1685
[من  1415إلى  ]1910بيتاغرام كربون للسيناريو ( RCP8.5القيم مقدّ رة
ألقرب  5بيتاغرام كربون في نطاق االنحراف املعياري  1±مستمدّ من
نتائج منوذج املرحلة اخلامسة من املشروع (( ))CMIP5الشكل .)TS.19
وبالنسبة للسيناريو  ،RCP2.6تشير إسقاطات النماذج بنسبة  50في املائة
(النطاق من  %14إلى  )%96إلى انخفاض االنبعاثات بحلول العام 2050
نسبة ملستويات عام  .1990ومع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين،

يخلص نصف النماذج إلى أن تكون االنبعاثات فوق الصفر بقليل ،في
حني يخلص النصف اآلخر إلى أنه ستحدث إزالة صافية لثاني أكسيد
الكربون من الغالف اجلوي (انظر أيض ًا اإلطار 6.4.3{.)TS.7؛ اجلدول
}6.12
وعندما تتأثر مناذج نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة
من املشروع ( ،)CMIP5التي تعمل بنظام دورات الكربون التفاعلية،
بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون اخلاصة بالسيناريو  ،RCP8.5مقابل
تركيزات ثاني أكسيد الكربون اخلاصة بالسيناريو ، RCP8.5فإن هذه
النماذج حتاكي ،بشكل إجمالي ،تركيزات ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي تزيد مبقدار ( 50من  140-إلى  )210+جزءاً في املليون
)أ(

12

11
4

درﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ

9

اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
10

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﻤﻀﻴﺔ ﺳﻄﺢ اﶈﻴﻄﺎت ) (pHﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ )(2100-2081
RCP4.5

RCP8.5

RCP2.6

4

)ب(

RCP6.0

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ

0

-0.6 -0.55 -0.5 -0.45 -0.4 -0.35 -0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05

الشكل ( | TS.20أ) السالسل الزمنية (متوسطات النماذج والنطاقات الدنيا إلى القصوى) و(ب) خرائط درجة حمضية سطح احمليطات متعددة النماذج للسيناريوهات
 RCP2.6و RCP4.5و RCP6.0و RCP8.5في الفترة  .2100-2081تظهر اخلرائط في (ب) التغير في درجة حمضية سطح احمليطات العاملية في الفترة  2100-2081نسبة للفترة
 .2005-1986ويرد في الزاوية العلوية اليمنى لكل لوحة عدد مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5الالزمة حلساب املتوسط املتعدد النماذج .وميكن احلصول على
مزيد من التفاصيل عن الشكلني  SPM.7ج و SPM.8د في املواد التكميلية اخلاصة بامللخص الفني ({ .)TSالشكل }6.28
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وارتفاع ًا في درجة حرارة الهواء السطحي العاملية يزيد عن ( 0.2من 0.4-
إلى  )0.9+درجة مئوية بحلول العام ( 2100انتشار منوذج املرحلة اخلامسة
من املشروع (}12.4.8{.))CMIP5
ا

امللخص الفني

ويكاد يكون من املؤكد أن زيادة تخزين الكربون في احمليط ستزيد من نسبة
حتمضه في املستقبل ،مواصلة بذلك اجتاهات التغير املرصودة في العقود
املاضية .وسيتبع التحمض السطحي للمحيط منحنى ثاني أكسيد الكربون
في الغالف اجلوي ،وسيزداد أيض ًا في عمق احمليط مع استمرار تغلغل ثاني
أكسيد الكربون إلى العمق .وتشير إسقاطات مناذج املرحلة اخلامسة من
حتمض احمليط عاملي ًا حتى عام 2100
املشروع ( )CMIP5بشكل متسق زيادة ّ
في جميع مسارات التركيز النموذجية ( .)RCPsويبلغ االنخفاض املتطابق
في درجة حموضة سطح احمليط مع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين
( 0.065من  0.06إلى  )0.07للسيناريو  ،RCP2.6و( 0.145من 0.14
إلى  )0.15للسيناريو  RCP4.5و( 0.203من  0.20إلى  )0.21للسيناريو
 RCP6.0و( 0.31من  0.30إلى  )0.32للسيناريو ( RCP8.5انتشار
منوذج املرحلة اخلامسة من املشروع (( ))CMIP5الشكل  .)TS.20ومن
املتوقع أن تصبح مياه السطح ،موسمياً ،قادرة على إحداث تآكل ملعدن
األراغونيت في أجزاء من املنطقة القطبية الشمالية وفي بعض نظم املوجات
املتقلبة الساحلية خالل عقد ،وفي أجزاء من احمليط اجلنوبي خالل عقد

إلى ثالثة عقود في معظم السيناريوهات .ويصبح األراغونيت ،وهو عبارة
عن نوع أقل استقراراً من كاربونات الكلسيوم ضمن درجة التشبع منتشراً
بشكل واسع في هذه املناطق عند مستويات من ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي تبلغ  500إلى  600جزءاً في املليون}6.4.4{ .
ومن املرجح بدرجة كبيرة أن ينخفض تركيز األكسجني الذائب في
احمليط ببضع نقاط مئوية خالل القرن احلادي والعشرين استجابة لالحترار
السطحي .وتشير مناذج املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5إلى أن هذا
االنخفاض في األكسجني الذائب سيحدث أساس ًا حتت سطح احمليطات في
الترسب وانخفاض التهوية
مناطق خطوط العرض املتوسطة ،بسبب تعزيز ّ
واالحترار .غير أنه ال يوجد توافق في اآلراء بشأن التطور املستقبلي حلجم
املياه التي ينقص فيها األكسجني وتلك التي حتتوي على تركيز منخفض
بدرجة كبيرة من األكسجني في احمليط املفتوح بسبب حاالت عدم اليقني
الكبيرة في التاثيرات اجليوكيميائية احليوية احملتملة وفي تطور ديناميات
احمليط في املناطق املدارية}6.4.5{ .
وسوف تستمر دورة الكربون في احمليط وعلى اليابسة ،على مستوى
ثقة مرتفع بدرجة كبيرة ،في االستجابة لتغير املناخ وللزيادات في تركيز
ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،التي برزت خالل القرن احلادي
والعشرين (انظر  TFE.7و{6.4})TFE 8

عناصر التركيز املواضيعية

 | TFE.7اضطراب دورة الكربون وأوجه عدم اليقني املتعلقة بها
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تتعرض دورة الكربون الطبيعية لالضطراب منذ بداية الثورة الصناعية (العام  1750تقريباً) بسبب إطالق ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ في الغالف
اجلوي ،الناجم بشكل تام تقريب ًا عن حرق الوقود األحفوري والتغير في استخدام األراضي ،مع مساهمة صغيرة من إنتاج اإلسمنت .ويشكل حرق الوقود
األحفوري عملية متصلة بإنتاج الطاقة .فكربون الوقود األحفوري يأتي من الرواسب اجليولوجية املدفونة في قشرة األرض منذ ماليني السنني ،مثل الفحم
والزيت والغاز .وتتصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن التغير في استخدام األراضي بتح ّول النظم اإليكولوجية الطبيعية إلى نظم إيكولوجية
ُمدارة للحصول على األغذية وإطعام احليوانات وإنتاج األخشاب ،مع إطالق ثاني أكسيد الكربون ج ّراء حرق املواد النباتية أو حت ّلل النباتات امليتة والكربون
العضوي املوجود في التربة .فعندما تزال غابة ،مثالً ،قد تنطلق املواد النباتية في الغالف اجلوي بسرعة عند حرقها ،أو على مدى أعوام كثيرة عند حتلل
الكتلة اإلحيائية امليتة وكربون التربة تلقائياً6.3 ،6.1{ .؛ اجلدول }6.1
ويزال جزئي ًا فائض ثاني أكسيد الكربون املوجود في الغالف اجلوي ،الناجم
ﺑﻴﺘﺎ ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن
عن األنشطة البشرية ،من الغالف اجلوي بواسطة مغائض الكربون املوجودة
ﺑﻴﺘﺎ ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن
في النظم اإليكولوجية على اليابسة وفي احمليط ،ليتبقي حالي ًا نصف انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .وتنشأ مغائض الكربون الطبيعية
عن العمليات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية التي تعمل على نطاقات
زمنية مختلفة .ويدعم فائض ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي
تثبيت ثاني أكسيد الكربون من خالل التمثيل الضوئي بواسطة النباتات
املخزنة ككتلة أحيائية نباتية أو في التربة .وتعتمد فترات بقاء الكربون
املخزن على اليابسة على البيئة املستقلة التي يوجد داخلها (نبات/تربة)
وتركيب الكربون العضوي ،مع تباين اآلفاق الزمنية من أيام إلى قرون .ومن
املرجح أن تنجم زيادة التخزين في النظم اإليكولوجية األرضية ،التي ال تتأثر
بالتغير في استخدام األراضي ،عن التمثيل الضوئي املعزز عند املستويات
اﻟﺴﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﻧﺒﻀﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
وترسب النيتروجني ،فض ً
ال عن تغيرات
األعلى من ثاني أكسيد الكربون ّ
املناخ التي تساعد في تكون مغائض الكربون ،مثل طول مواسم زرع مناطق  ،TFE.7الشكل  | 1النسبة املئوية الضطراب ثاني أكسيد الكربون األساسي
املتبقي في الغالف اجلوي كاستجابة النبعاث نبضة ثاني أكسيد الكربون املثالية
خطوط العرض الوسطى إلى املرتفعة}6.3.1 ،6.3{ .
والفورية في العام  0محسوبة بواسطة نطاق من مناذج دورات املناخ  -الكربون
ويأتي امتصاص احمليط لثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ في املقام األول املتقارنة .املتوسط متعدد النماذج (اخلط) وفترة عدم اليقني (النطاق األقصى
استجابة الرتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .ويدفن فائض ثاني للنماذج ،التظليل) ،اللذين متت محاكاتهما خالل  100سنة (اللوحة
أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،الذي ميتصه سطح احمليط عبر النظم املائية اليسرى) وألف سنة (اللوحة اليمنى) عقب نبضة انبعاثات حلظية مقدارها
(مثل األنهر واملياه اجلوفية) في الرواسب الساحلية أو ينقل إلى املياه العميقة  100بيتاغرام من الكربون (اللون األزرق) و  5000بيتاغرام من الكربون (اللون
حيث يخزن لفترات تتراوح بني عقود وقرون .وميكن لكربون احمليطات األحمر){ .اإلطار  ،6.1الشكل }1
ُ
العميقة إذابة رواسب احمليط الكربونية لتخزين فائض ثاني أكسيد الكربون على نطاقات زمنية تتراوح بني مئات وآالف السنني .وفي غضون ألف سنة،
سيتراوح اجلزء املتبقي في الغالف اجلوي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بني  15و  ،% 40بحسب كمية الكربون التي مت إطالقها ( ،TFE.7الشكل
 .)1وعلى النطاقات الزمنية اجليولوجية التي تبلغ  10000سنة أو أطول ،يزال ثاني أكسيد الكربون اإلضافي ببطء شديد من الغالف اجلوي بواسطة
التجوية الصخرية ،فينخفض اجلزء املتبقي من ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي إلى نحو  10إلى  % 25بعد  10000سنة{ .اإلطار }6.1
وميكن تصور استجابة دورة الكربون لتغيرات املناخ وثاني أكسيد الكربون املستقبلية كتأثيرين تفاعليني قويني ومتضاديني .ويحدد التأثير التفاعلي
للتركيز  -الكربون التغيرات في التخزين بسبب ارتفاع ثاني أكسيد الكربون ،ويحدد التأثير التفاعلي الكربون  -املناخ التغيرات في تخزين الكربون

امللخص الفني
عال من الثقة أن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي سيؤدي إلى زيادة امتصاص اليابسة
ج ّراء التغيرات في املناخ .وميكن القول مبستوى ٍ
واحمليط للكربون ،ولكن مبقادير غير مؤكدة .وتتوافق النماذج على العالمة اإليجابية الستجابة اليابسة واحمليط الرتفاع ثاني أكسيد الكربون ،ولكنها
ال بشأن حجم امتصاص احمليط واليابسة للكربون على التوالي ( ،TFE.7الشكل  .)2وسيؤدي تغير املناخ في املستقبل إلى
تبدي توافق ًا متوسط ًا وقلي ً
خفض امتصاص اليابسة واحمليط للكربون مقارنة باحلالة التي يكون فيها املناخ ثابت ًا (مستوى ثقة متوسط) .ويزداد هذا االستنتاج قوة بواسطة رصدات
املناخ القدمي ومنذجتها التي تشير إلى وجود تأثير تفاعلي ايجابي بني املناخ ودورة الكربون على نطاقات زمنية تتراوح بني مئات وآالف السنني .وتتوافق
ال بشأن حجم هذه االستجابة ،ال سيما على اليابسة
النماذج على العالمة ،السلبية عاملياً ،الستجابة اليابسة واحمليط لتغير املناخ ،ولكنها تظهر توافق ًا ضئي ً
( ،TFE.7الشكل  .)2وقد أجري حتديث رئيسي منذ صدور تقرير التقييم الرابع ( )AR4للهيئة ( ،)IPCCأال وهو إدخال ديناميات العناصر الغذائية
في بعض مناذج الكربون على اليابسة ،السيما القيود التي يفرضها مدى توفر النيتروجني على منو النباتات .وهناك مستوى ثقة مرتفع بأن مناذج نظام
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 ،TFE.7الشكل  | 2مقارنة مقاييس التأثير التفاعلي لدورة الكربون بني مجموعة من سبعة مناذج دوران عام ( )GCMsوأربعة مناذج متوسطة التعقيد لنظام األرض ( )EMICsفي وقت إجراء التقييم
الرابع (( )AR4املشروع ( ))C4MIPضمن سيناريو التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات  A2وثمانية مناذج للمرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5ضمن سيناريو زيادة معدل ثاني أكسيد
الكربون بنسبة  %1سنوي ًا على مدى  140عاما .ومتثل النقاط السوداء محاكاة منوذج فردي ومتثل األعمدة امللونة متوسط النتائج متعددة النماذج ،وتستخدم النقاط الرمادية مع دورة النيتروجني
متقارنة لليابسة .واملقارنة مع مناذج املشروع ( )C4MIPهي للسياق ،لكن من املعروف أن هذه املقاييس تتغير عبر السيناريوهات ومعدالت التغير املختلفة (انظر القسم  .)6.4.2و ُيعتبر سيناريو
التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات  A2أقرب ،من حيث معدل التغير ،من سيناريو زيادة معدل ثاني أكسيد الكربون بنسبة  %0.5سنوياً ،ومن ثم من املتوقع أن تكون ظروف حساسية املناخ
 الكربون اخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5متماثلة في القيمة ،غير أن من املرجح أن تكون قيم حساسية املناخ  -الكربون أصغر بنحو  %20للمرحلة اخلامسة من املشروع ()CMIP5منها في مشروع مقارنة النموذج االقتراني لدورة الكربون واملناخ ( )C4MIPبسبب التأخر في قدرة اليابسة واحمليط على االستجابة ملعدالت أعلى من زيادة ثاني أكسيد الكربون .ويخفض هذا
االعتماد على السيناريو مستوى الثقة في أي بيانات كمية تتعلق بكيفية اختالف التأثيرات التفاعلية لدورة كربون املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5عن املشروع ({ .)C4MIPالشكل }6.21

األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5مبا في ذلك دورة النيتروجني على اليابسة ،ستخ ّفض قوة كل من التأثير التفاعلي لتركيز
الكربون والتأثير التفاعلي للمناخ  -الكربون على النظم اإليكولوجية لليابسة ( ،TFE.7الشكل  .)2ويؤدي إدراج عمليات دورة النيتروجني إلى زيادة
االنتشار عبر مجموعة املرحلة اخلامسة من املشروع ( .)CMIP5ويبدو انتشار املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5منخفض ًا في ما يتعلق بحساسية
احمليط لثاني أكسيد الكربون واملناخ مقارنة بتقرير التقييم الرابع ( ،TFE.7الشكل }6.4.2 ،6.2.3{ .) 2
وثمة مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة في أن امتصاص احمليط لكربون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية املنشأ سيستمر في إطار مسارات التركيز النموذجية
( )RCPsاألربعة لغاية العام  ،2100مع امتصاص أكبر يتوافق مع مسارات التركيز األعلى .أما التطور املستقبلي المتصاص اليابسة للكربون فهو غير مؤكد بدرجة
أكبر بكثير ،إذ أن إسقاطات معظم النماذج تظهر امتصاص ًا صافي ًا مستمراً للكربون ضمن جميع مسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPsلكن بعض النماذج حتاكي
فقدان ًا صافي ًا لكمية من الكربون من اليابسة بسبب التأثير املشترك لتغير املناخ والتغير في استخدام األراضي .ونظراً لالنتشار الواسع لنتائج النماذج والتمثيل غير
املكتمل للعملية ،هناك مستوى منخفض من الثقة فيما يتعلق بحجم التغيرات املنمذجة للكربون على اليابسة في املستقبل6.4.3{ .؛ الشكل }6.24
وتؤدي الدورات اجليوكيميائية احليوية والتأثيرات التفاعلية ،غير دورة الكربون ،دوراً مهم ًا في مستقبل النظام املناخي ،على الرغم من أن دورة الكربون
متثل أقوى هذه الدورات .وتؤثر التغيرات في دورة النيتروجني ،فض ً
ال عن التفاعالت مع مصادر ثاني أكسيد الكربون ومغائضه على انبعاثات أكسيد
النيتروز على اليابسة وفي احمليط .ولقد زاد بصورة مطردة تكوين النيتروجني النشط الناجت عن األنشطة البشرية خالل العقدين األخيرين ،ويسيطر عليه
إنتاج األمونيا ألغراض صناعة األسمدة واألغراض الصناعية األخرى ،مع مساهمات مهمة من زراعة البقوليات وحرق الوقود األحفوري}6.3{ .
غير أنه لم يتم بعد متثيل الكثير من العمليات في مناذج دورات املناخ  -اجليوكيمياء البيولوجية املتقارنة (مثل ،العمليات األخرى التي تشمل عناصر
أخرى بيولوجية األصل مثل الفسفور والسيليكون واحلديد) ،لذا يتعني تقدير أحجامها في مناذج غير مباشرة أو أكثر بساطة ،مما يجعل تقديرها
الكمي أصعب .ومن املرجح أن يكون هناك تفاعالت الخطية بني العديد من هذه العمليات ،لكن لم يتم حتديدها كمي ًا بشكل جيد بعد .وعلى
ذلك ،ما زال هناك قدر كبير من عدم يقني بشأن أي تقييم للتأثيرات التفاعلية املستقبلية بني دورات املناخ ودورات اجليوكيمياء البيولوجية}6.4{ .
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املتعمد على نطاق واسع في نظام األرض ملواجهة التأثيرات غير املرغوب فيها لتغير املناخ على الكوكب .ويرمي
تعرف الهندسة األرضية بأنها التدخل
ّ
خفض ثاني أكسيد الكربون ( )CDRإلى إبطاء الزيادات املُسقطة في تركيزات ثاني أكسيد الكربون املستقبلية في الغالف اجلوي أو رمبا عكس اجتاهها،
والتعجيل بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي بشكل طبيعي ،وزيادة تخزين الكربون في اليابسة واحمليط واملستودعات اجليولوجية .أما إدارة
األشعة الشمسية ( )SRMفترمي إلى التصدي لالحترار املقترن بزيادة تركيزات الغازات احلابسة للحرارة عن طريق احلد من كمية ضوء الشمس التي
ميتصها النظام املناخي .وتسعى تقنية ذات صلة إلجراء خفض متعمد لتأثير غازات االحتباس احلراري في نظام املناخ عبر تغيير الغطاء السحابي عالي
املستوى7.7 ،6.5{ .؛ }FAQ 7.3
وميكن أن توفر طرائق خفض ثاني أكسيد الكربون ( )CDRتخفيف ًا لتغير املناخ إذا أمكن خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون ،لكن هناك أوجه عدم يقني
وتأثيرات جانبية ومخاطر ،وسيعتمد التنفيذ على النضج التكنولوجي إلى جانب االعتبارات االقتصادية والسياسية واألخالقية .ومن املرجح أن تبرز احلاجة
لنشر خفض ثاني أكسيد الكربون ( )CDRعلى نطاق العالم ملائة سنة على األقل لتحقيق خفض ملحوظ في تركيزات ثاني أكسيد الكربون .وتص ّعب
اجليوكيمياء البيولوجية والتقييدات التقنية احلالية عملية توفير تقديرات كم ّية النخفاض ثاني أكسيد الكربون ( )CDRاحملتمل .ويكاد يكون من املؤكد
أن إطالق ثاني أكسيد الكربون ،الذي مت تخزينه سابق ًا في احمليط وفي مستودعات الكربون األرضية ،سيعادل جزئي ًا إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف
اجلوي عن طريق خفض ثاني أكسيد الكربون ( .)CDRكما تقترن بعض التأثيرات اجلانبية املناخية والبيئية لطرائق خفض ثاني أكسيد الكربون ()CDR
باأللبيدو السطحي املعدّ ل عن طريق زراعة الغابات وإزالة األكسجني الناجت من تخصيب احمليطات ،وتعزيز انبعاثات أكسيد النيتروز .ومن املرجح أن تواجه
طرائق خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالقائمة على اليابسة طلبات تنافسية على اليابسة .لذلك ،هناك مستوى ثقة منخفض في فعالية طرائق
خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون ( )CDRوتأثيراتها اجلانبية على الكربون والدورات اجليوكيميائية البيولوجية األخرى6.5{ .؛ اإلطار 6.2؛ }FAQ 7.3
ولم يتم بعد تطبيق إدارة األشعة الشمسية ( )SRMواختبارها ،غير أنه إذا أمكن جعلها حقيقة واقعة ،فإنها ميكن أن تعادل االرتفاع في درجة احلرارة
العاملية وبعض تأثيراته .وهناك مستوى متوسط من الثقة بأنه ميكن تطوير إدارة األشعة الشمسية ( ،)SRMعن طريق عملية حقن األهباء اجلوية في
الستراتوسفير ملكافحة التأثير اإلشعاعي وبعض تأثيرات املناخ املتوقعة ج ّراء زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفي قيمته .وليس هناك إجماع
السحب بسبب القصور في فهم
على إمكانية حتقيق تأثير إشعاعي بهذا القدر من الضخامة من إدارة األشعة الشمسية ( )SRMلعملية زيادة وضاءة ُ
التفاعالت بني السحب واألهباء اجلوية .وال يبدو أن إدارة األشعة الشمسية ( )SRMالقائمة على تغيير ألبيدو اليابسة ميكن أن تنتج تأثيراً إشعاعي ًا
ضخماً .وال تتضمن املؤلفات القليلة السابقة التي تتناول طرائق إدارة األشعة الشمسية ( )SRMاألخرى تقييم ًا لهذه املسألة}7.7.3 ،7.7.2{ .
ومت حتديد عدة تأثيرات جانبية ومخاطر وأوجه قصور ناجتة من إدارة األشعة الشمسية ( .)SRMفقد تنتج إدارة األشعة الشمسية ( )SRMتعويض ًا غير
دقيق للتأثير اإلشعاعي الناجم عن غازات االحتباس احلراري .وفي الواقع ،تشير عدة خطوط أدلة إلى أن إدارة األشعة الشمسية ( )SRMستنتج انخفاض ًا
ضئي ً
ال ولكنه ملحوظ في متوسط كمية األمطار العاملية (مع فروقات كبيرة على املقاييس اإلقليمية) ،إذا أمكن احلفاظ على درجات احلرارة العاملية .أما
التأثير اجلانبي اآلخر ،املميز بشكل جيد نسبياً ،فهو احتمال استنفاد األوزون الستراتوسفيري القطبي املقترن بإدارة األشعة الشمسية ( )SRMلألهباء
اجلوية الستراتوسفيرية .وقد يكون هناك أيض ًا عواقب أخرى ولكن غير متوقعة بعد}7.7.4 ،7.7.3 ،7.6.3{ .
ومادامت تركيزات غازات االحتباس احلراري مستمرة في االرتفاع ،سوف تتطلب إدارة األشعة الشمسية ( )SRMارتفاع ًا بنفس املقدار ،مما سيؤدي
إلى تفاقم التأثيرات اجلانبية .وإضافة إلى ذلك ،في حال متت زيادة نطاق إدارة األشعة الشمسية ( )SRMإلى مستويات كبيرة ،ثم مت إنهاؤها لسبب
عال من الثقة بأنه سيبرز خطر ارتفاع درجات حرارة سطح األرض بسرعة (خالل عقد أو عقدين) إلى قيم متسقة مع تأثير
من األسباب ،هناك مستوى ٍ
حتمض
غازات االحتباس احلراري ،مما سيجهد النظم احلساسة ملعدل تغير املناخ .في النهاية ،لن تع ّوض إدارة األشعة الشمسية ( )SRMعن متوسط ّ
احمليط نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون}7.7.4 ،7.7.3{ .
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اإلسقاطات طويلة األمد للتغير في مستوى سطح
البحر
إسقاطات تغير املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر
خالل القرن احلادي والعشرين

من املرجح أن يتراوح االرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر
) ( GMSLللفترة ( 2100-2081نسبة للفترة  )2005-1986ملسارات
التركيز النموذجية ( )RCPsبني النطاقات  5إلى  % 95املستمدة من
إسقاطات املناخ اخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( ،)CMIP5وإضافة
إلى النماذج القائمة على العمليات واخلاصة بتوازن الكتل السطحية
لألنهار اجلليدية والصفائح اجلليدية ،مع تقييم التغيرات الدينامية املمكنة
في الصفائح اجلليدية من املؤلفات املنشورة .وتتراوح هذه النطاقات
املرجحة بني  0.26و 0.55م (السيناريو  )RCP2.6وبني  0.32و 0.63م
(السيناريو  )RCP4.5وبني  0.33و 0.63م (السيناريو  )RCP6.0وبني
 0.45و 0.82م (السيناريو ( )RCP8.5مستوى ثقة متوسط) (اجلدول
 ،TS.1الشكل  .)TS.21أما للسيناريو  ،RCP8.5فسوف يتراوح النطاق
في العام  2100بني  0.52و 0.98م .وتقع اإلسقاطات املركزية لالرتفاع في
املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر ( )GMSLفي جميع السيناريوهات
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ضمن نطاق  0.05م لغاية منتصف القرن ،حيث تبدأ باالختالف؛ ومع
نهاية القرن احلادي والعشرين ،سيصل الفرق إلى  0.25م .وعلى الرغم
من أن السيناريو  RCP4.5والسيناريو  RCP6.0متشابهان إلى حد كبير
في نهاية القرن ،فأن معدل االرتفاع في  RCP4.5سيكون أكبر منه في
 RCP6.0في وقت مبكر من القرن .ويعتمد االرتفاع في املتوسط العاملي
ملستوى سطح البحر ( )GMSLعلى مسار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
وليس فقط على اإلجمالي التراكمي؛ ويؤدي خفض االنبعاثات لإلجمالي
التراكمي نفسه في وقت أبكر ،إلى تخفيف أكبر الرتفاع مستوى سطح
البحر13.5.1 ،13.4.1 ،12.4.1{ .؛ اجلدول }13.5
يعود السبب وراء مستوى الثقة في النطاقات املرجحة املُسقطة إلى اتساق
النماذج القائمة على العمليات مع الرصدات والفهم الفيزيائي .وقد
درست أسس اإلسقاطات األعلى ،واستنتج أن األدلة احلالية غير كافية
حالي ًا لتقييم احتمال املستويات احملددة فوق النطاق املرجح .واستناداً إلى
الفهم احلالي ،فإن انهيار القطاعات البحرية فيالصفحة اجلليدية للمنطقة
القطبية اجلنوبية وحده إذا سيتسبب في ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى
سطح البحر ( )GMSLبشكل كبير فوق النطاق املرجح خالل القرن
احلادي والعشرين .وليس هناك إجماع على احتمال حدوث مثل هذا
االنهيار ،وال ميكن حتديد املساهمة اإلضافية احملتملة لالرتفاع في املتوسط
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ا

1.2

اﳌﺠﻤﻮع
 2100-2081ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2005-1986
اﻟﺘﻤﺪد اﳊﺮاري
اﻷﻧﻬﺎر اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻐﺮﻳﻨﻼﻧﺪ )ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ(
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ(
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﻨﻼﻧﺪ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
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الشكل  | TS.21إسقاطات من النماذج القائمة على العمليات مع النطاقات املرجحة والقيم الوسطى لالرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر (( )GMSLومساهماته في الفترة
 2100-2081نسبة للفترة  2005-1986لسيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة وسيناريو التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات  A1Bاملستخدمة في تقرير التقييم الرابع
( .)AR4وتشمل املساهمات من الصفائح اجلليدية املساهمات من التغير الدينامي السريع في الصفحة اجلليدية ،وهي مبينة أيض ًا بشكل منفصل .وقد عوجلت املساهمات الدينامية
السريعة للصفائح اجلليدية وكذلك تخزين املياه الداخلية البشرية املنشأ على أن لها توزيعات منتظمة لألرجحية ،وعلى أنها مستقلة بشكل كبير عن السيناريو (باستثناء أنه يتم استخدام
معدل تغير أعلى لتدفق الصفحة اجلليدية في غرينالند ضمن السيناريو  .)RCP8.5وال تعني هذه املعاجلة أن املساهمات املعنية لن تعتمد على السيناريو املتبع ،بل تعني فقط أن حالة
املعارف احلالية ال تسمح بإجراء تقييم كمي لالعتماد .انظر املناقشة الواردة في القسمني  13.5.1و 13.5.3واملواد التكميلية املتعلقة بالطرائق .واستناداً إلى الفهم احلالي وحده ،فإن انهيار
القطاعات البحرية فيالصفحة اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية ،إذا بدأ فإنه ميكن أن يتسبب في ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى البحر ( )GMSLبشكل كبير فوق النطاق املرجح خالل
القرن احلادي والعشرين .وال ميكن إجراء حتديد كمي دقيق لهذه املساهمة اإلضافية احملتملة ،لكن هناك مستوى متوسط ًا من الثقة في أنها لن تتجاوز بضعة أعشار من املتر خالل القرن
احلادي والعشرين{ .الشكل }13.10
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العاملي ملستوى سطح البحر ( )GMSLكمي ًا بدقة ،لكن هناك مستوى
متوسط من الثقة بأنها لن تتجاوز عدة أعشار من املتر من ارتفاع مستوى
سطح البحر خالل القرن احلادي والعشرين}13.5.3 ،13.5.1{ .
ومن املرجح بدرجة كبيرة في جميع سيناريوهات مسارات التركيز
النموذجية ( ،)RCPأن يتجاوز معدل متوسط الوقت الرتفاع املتوسط
العاملي ملستوى سطح البحر ( )GMSLاملعدل املرصود خالل الفترة -1971
 .2010وفي اإلسقاطات ،يزداد معدل االرتفاع في البداية في السيناريو
 ،RCP2.6ثم يصبح ثابت ًا تقريب ًا (إسقاط مركزي يبلغ  4.5مم في السنة)
قبل منتصف القرن ،ثم ينخفض قليالً .ويصبح معدل االرتفاع ثابت ًا
تقريب ًا في السيناريو  RCP4.5والسيناريو  RCP6.0مع حلول نهاية القرن
احلادي والعشرين ،في حني يستمر التسارع خالل القرن في RCP8.5
(فيصل إلى [ 11من  8إلى  ]16مم في السنة خالل الفترة .)2100-2081
{13.5.1؛ اجلدول }13.5
وفي جميع سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPيشكل
التمدد احلراري أكبر مساهمة ،إذا ميثل نحو  30إلى  % 55من املجموع.
ومتثل األنهار اجلليدية ثاني أكبر مساهمة ،إذ متثل نحو  15إلى .% 35
وبحلول العام  ،2100من املتوقع أن يزول نحو  15إلى  % 55من حجم
األنهار اجلليدية احلالي ضمن السيناريو  RCP2.6و 35إلى  % 85ضمن
السيناريو ( RCP8.5مستوى ثقة متوسط) .ومن املتوقع أن يتجاوز ازدياد
عال من
االنصهار السطحي في غرينالند ازدياد التراكم ،وهناك مستوى ٍ
الثقة بأن التغيرات في توازن الكتل السطحية في الصفحة اجلليدية في
غرينالند ستساهم ايجابي ًا في ارتفاع مستوى سطح البحر خالل القرن
احلادي والعشرين .وفيالصفحة اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية ،من
املسقط أن يظل االنصهار السطحي ضئيالً ،في حني أن هناك مستوى

متوسط من الثقة بأن سقوط الثلج سيزيد (الشكل ،13.3.3{.)TS.21
13.5.1 ،13.4.4 ،13.4.3؛ اجلدول }13.5
وهناك مستوى متوسط من الثقة في القدرة على منذجة التغيرات
املستقبلية السريعة في ديناميات الصفائح اجلليدية على نطاقات زمنية
عقدية .وفي وقت صدور تقرير التقييم الرابع ( ،)AR4لم يكن الفهم
العلمي كافي ًا إلجراء تقييم إلمكانية حدوث مثل تلك التغيرات .ومنذ
صدور تقرير التقييم الرابع ( ،)AR4أحرز تقدم كبير في فهم العمليات
ذات الصلة ،وفي تطوير مناذج جديدة قادرة على محاكاة الصفائح
كاف
أساس ٍ
اجلليدية .غير أن املؤلفات املنشورة ،حتى اآلن ،ال توفر سوى ٍ
جزئي ًا إلعداد اإلسقاطات املتصلة بسيناريوهات معينة .وفي إسقاطاتنا
الرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر ( )GMSLخالل الفترة
 ،2100-2081يتراوح النطاق املرجح للتغيرات السريعة في تدفق اجلليد
من الصفحتني اجلليديتني مع ًا بني  0.03و 0.20م ،ويعد إدراجه أهم سبب
لبيان زيادة اإلسقاطات عن اإلسقاطات الواردة في تقرير التقييم الرابع
(}13.5.3 ،13.5.1 ،13.1.5{.)AR4
وقد صممت النماذج شبه التجريبية إلعادة إنتاج سجل مستوى البحر
املرصود خالل فترة معايرتها ،ولكنها ال تعزو االرتفاع في مستوى
البحر ملكوناته الفيزيائية الفردية .وبالنسبة ملسارات التركيز النموذجية
( ،)RCPsتُسقط بعض النماذج شبه التجريبية نطاق ًا يتداخل مع النطاق
املرجح القائم على العمليات ،في حني تُسقط مناذج أخرى املئني اخلامس
والتسعني واألوسط ،وهما أكبر مبرتني من تلك املتعلقة بالنماذج القائمة
على العمليات .وفي كل حالة تقريباً ،كان املئني اخلامس والتسعون
للنماذج شبه التجريبية أكبر من النطاق املرجح القائم على العمليات.
وفي ما يتعلق بالفترة ( 2100-2081نسبة للفترة  )2005-1986في إطار
السيناريو  ،RCP4.5توفر النماذج شبه التجريبية إسقاطات للقيم الوسطية
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الشكل  | TS.22إسقاطات من النماذج القائمة على العمليات عن االرتفاع في املتوسط
العاملي ملستوى سطح البحر ( )GMSLنسبة للفترة  2005-1986لسيناريوهات مسارات
التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة .متثل اخلطوط املتصلة اإلسقاطات الوسطى ،ومتثل
اخلطوط املتقطعة النطاقات املرجحة للسيناريو  RCP4.5والسيناريو  ،RCP6.0أما املناطق
املظللة فتمثل النطاقات املرجحة للسيناريو  RCP2.6والسيناريو  .RCP8.5وتظهر
متوسطات الوقت للفترة  2100-2081كأعمدة قائمة ملونة .انظر القسمني 13.5.1
و 13.5.3واملواد التكميلية املتعلقة بالطرائق .واستناداً إلى الفهم احلالي وحده ،فإن
انهيار القطاعات البحرية فيالصفحة اجلليدية للمنطقة القطبية اجلنوبية ،في حال بدأ،
سيتسبب في حدوث ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى البحر ( )GMSLبشكل كبير فوق
النطاق املرجح خالل القرن احلادي والعشرين .وال ميكن إجراء حتديد كمي دقيق لهذه
املساهمة اإلضافية احملتملة ،لكن هناك مستوى متوسط من الثقة في أنها لن تتجاوز
بضعة أعشار من املتر خالل القرن احلادي والعشرين .وميكن احلصول على مزيد من
التفاصيل بشأن الشكل  SPM.9في املواد التكميلية اخلاصة بامللخص الفني (.)TS
{اجلدول 13.5؛ الشكالن }13.11 ،13.10

في نطاق يتراوح بني  0.56و 0.97م ،وتتسع مئيناتها اخلمسة والتسعون
لغاية  1.2م تقريباً .ويعني هذا الفرق ضمناً ،إما أن هناك مساهمة ما،
لم تقم النماذج القائمة على العمليات بتحديدها حتى اآلن أو أنها
تقوم باالستهانة بها ،أو أن هناك مبالغة في تقدير إسقاطات النماذج
شبه التجريبية .فإنشاء إسقاطات بواسطة مناذج شبه جتريبية يفترض أن
تغير مستوى سطح البحر في املستقبل سيسير وفق العالقة نفسها ،التي
كانت قائمة في املاضي بشأن التأثير اإلشعاعي أو متوسط التغير العاملي في
درجة احلرارة .وقد ال يظل ذلك صحيح ًا إذا لم يحدث توسع مناسب في
نطاق العمليات الفيزيائية الالخطية احملتملة في املستقبل ،بطرائق ميكن
معايرتها من املناخ القدمي .وليس هناك إجماع في الدوائر العلمية على
موثوقية إسقاطات النماذج شبه التجريبية ،كما يعد مستوى الثقة بها
منخفض ًا}13.5.3 ،13.5.2{ .

 TS.5.7.2إسقاطات التغير في املتوسط العاملي ملستوى سطح
البحر بعد العام 2100
يكاد يكون من املؤكد أن االرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح

البحر ( )GMSLسيستمر بعد العام  .2100فنتائج النماذج القليلة املتوفرة
التي تتجاوز العام  2100تشير إلى أن االرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى
سطح البحر فوق مستوى فترة ما قبل الصناعة (املعرف هنا بأنه تركيز
ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي عند االتزان البالغ  280جزءاً في
املليون) سيبلغ ،بحلول العام  ،2300أقل من متر واحد لتأثير إشعاعي مناظر
لتركيزات ثاني أكسيد الكربون التي تبلغ ذروتها ،ثم تنخفض وتبقى دون
 500جزء في املليون ،كما في السيناريو RCP2.6. ولتأثير إشعاعي مناظر
لتركيز ثاني أكسيد كربون الذي يزيد عن  700جزء في املليون ،ولكن دون
 1500جزء في املليون ،كما في السيناريو  ،RCP8.5يبلغ االرتفاع املُسقط
متراً واحداً إلى أكثر من  3أمتار (مستوى ثقة متوسط)}13.5.4{ .
100

وسيستمر ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة للتمدد احلراري للمحيطات
الذي سيستمر من مئات إلى آالف السنني .فمقدار التمدد احلراري
للمحيطات يزداد مع تزايد االحترار العاملي (توفر النماذج نطاق ًا يتراوح
بني  0.2و 0.6م لكل درجة مئوية) .وتنخفض مساهمة األنهار اجلليدية
مع مرور الزمن مع انخفاض حجمها (حالي ًا نحو  0.43م من مكافئ
مستوى سطح البحر) .وفي القارة القطبية اجلنوبية ،بعد العام  2100ومع
سيناريوهات االرتفاعات العالية في تركيز غازات االحتباس احلراري ،فإن
االنصهار السطحي ميكن أن يزيد عن التراكم}13.5.4 ،13.5.2{ .
وتشير األدلة املتوفرة إلى أن جتاوز االحترار العاملي لعتبة معينة سيؤدي
إلى فقدان شبه كامل للصفحة اجلليدية في غرينالند خالل ألف سنة
أو أكثر ،مما سيتسبب في ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر
( )GMSLبنحو  7أمتار .وتشير الدراسات املستندة إلى طوبوغرافيا ثابتة
للصفحة اجلليدية احلالية إلى أن العتبة أكبر من درجتني مئويتني ولكنها
أقل من  4درجات مئوية لالرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر
( )GMSLبالنسبة ملستوى عصر ما قبل الصناعة (مستوى ثقة متوسط).
أما الدراسة الوحيدة املستندة إلى صفحة جليدية دينامية فتشير إلى أن
العتبة أكبر من درجة مئوية واحدة تقريب ًا (مستوى ثقة منخفض) من
متوسط االحترار العاملي في ما يتعلق مبستوى عصر ما قبل الصناعة.
ونظراً حلالة عدم اليقني العلمي احلالية ،يتعذر حتديد نطاق مرجح كمياً.
ومن املمكن جتنب الفقدان الكامل للصفحة اجلليدية ألن حدوث ذلك
سيستغرق ألف سنة أو أكثر؛ وإذا ما انخفضت درجات احلرارة قبل
زوال الصفحة اجلليدية ،فقد تنمو من جديد .لكن قد يكون جزء من
فقدان الكتلة فقدان ًا غير عكوس بحسب مدة جتاوز العتبة ودرجتها ،ألن
الصفحة اجلليدية قد تكون لها عدة حاالت مستقرة نتيجة تفاعلها مع
املناخ اإلقليمي}13.5.4 ،13.4.3{ .
كما تشير املعلومات املتوفرة حالي ًا إلى أن املساهمة الدينامية للصفائح
اجلليدية ستستمر بعد العام  ،2100لكن مستوى الثقة باإلسقاطات
منخفض .وفي غرينالند ،يحدّ تدفق اجلليد نتيجة التفاعل الذاتي للمحيط
من تراجع حافة الصفحة اجلليدية من الساحل إلى الداخل .وخالف ًا لذلك،
فإن تضاريس القاعدة الصخرية للقارة القطبية اجلنوبية مكونة بطريقة قد
تؤدي إلى تعزيز معدالت الفقدان في الكتلة مع تراجع اجلليد .ويستند نحو
 3.3أمتار من مستوى البحر العاملي املكافئ للصفحة اجلليدية في غرب القارة
القطبية اجلنوبية إلى مناطق ذات قاعدة صخرية منحدرة ،وقد تكون عرضة
لفقدان محتمل للجليد من خالل عدم استقرار الصفحة اجلليدية البحرية.
ومن املمكن حدوث فقدان مفاجئ وسريع للجليد نتيجة عدم استقرار
محتمل في القطاعات البحرية للصفحة اجلليدية في القارة القطبية اجلنوبية
كاستجابة لتأثير املناخ ،لكن األدلة والفهم احلاليني غير كافيني إلجراء تقييم
كمي .وبسبب سقوط الثلوج الضعيف نسبي ًا في املنطقة القطبية اجلنوبية
وحركة اجلليد البطيئة داخلها ،يتوقع أن تستغرق الصفحة اجلليدية في
غرب القارة القطبية اجلنوبية بضعة آالف من السنني على األقل لتنمو من
جديد ،وإذا متت إزالتها بواسطة التصريف الدينامي للجليد .وبالتالي ،إذا
حدث أي فقدان ملحوظ للجليد من غرب القارة القطبية اجلنوبية خالل
القرن التالي ،فإنه لن يكون عكوس ًا على نطاق زمني بني مئات عديدة من
السنني إلى آالف السنوات}13.5.4 ،13.4.4 ،13.4.3 ،5.8{ .
 TS.5.7.3إسقاطات تغير مستوى سطح البحر على األصعدة
اإلقليمية
سيتغير مستوى سطح البحر على الصعيد اإلقليمي نتيجة للتغيرات
الدينامية في احلركة الدورانية للمحيطات ،وللتغيرات في احملتوى احلراري
للمحيطات ،وإعادة توزيع الكتل في نظام األرض بكامله والتغيرات في
ضغط الغالف اجلوي .وينتج التغير الدينامي للمحيط من التغيرات في
تأثير الريح والطفو (احلرارة واملياه العذبة) ،املقترنة بالتغيرات في احلركة
الدورانية وإعادة توزيع احلرارة واملياه العذبة .ويتكيف مستوى سطح البحر
على الصعيد اإلقليمي ،عبر النطاقات الزمنية التي تزيد عن بضعة أيام،
مع التغيرات شبه التضاغطية إلى اإلقليمية في ضغط الغالف اجلوي عند
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الشكل  | TS.23متوسط االرتفاع النسبي اإلقليمي الصافي ملستوى سطح البحر للمجموعة (باملتر) محسوب ًا من مناذج املرحلة اخلامسة من التجربة  CMIP5ملسارات التركيز
النموذجية (أ) ( 2.6ب) ( 4.5ج)  6.0و(د)  8.5بني الفترة  2005-1986والفترة  .2100-2081وتتضمن كل خريطة تأثيرات أحمال الغالف اجلوي مضاف ًا إليها جليد
اليابسة وتكيف التضاغط اجلليدي ومصادر املياه على اليابسة{ .الشكل }13.20
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مستوى سطح البحر نسبة ملتوسطه فوق احمليط .ويسبب كل من فقدان
كتلة الصفائح اجلليدية (املعاصر واملاضي) والفقدان في كتلة األنهار
اجلليدية والتغيرات في الهيدرولوجيا األرضية إعادة توزيع كتلة املاء
بني الغالف اجلليدي واليابسة واحمليطات ،مما يؤدي إلى حدوث تغيرات
إقليمية ملحوظة في األرض الصلبة ودوران األرض وحقل اجلاذبية .وفي
بعض املواقع الساحلية ،ميكن أن تسيطر التغيرات في الدورة الهيدرولوجية
ال عن والعمليات التكتونية
وانخساف األرض املقترن بالنشاط البشري ،فض ً
والساحلية على تغير املستوى النسبي لسطح البحر ،أي التغير في ارتفاع
سطح البحر نسبة لألرض}13.6.4 ،13.6.3 ،13.6.2 ،13.1.3{ .
وبحلول نهاية القرن احلادي والعشرين ،سيكون لتغير مستوى سطح
البحر منط ًا إقليمي ًا قوي ًا يسيطر على التقلبية ،ومن املرجح أن تشهد مناطق
كثيرة انحرافات ملحوظة عن متوسط التغير العاملي (الشكل .)TS.23
ومن املرجح بدرجة كبيرة أن يشهد نحو  % 95من احمليط ارتفاع ًا إقليمي ًا
في مستوى البحر النسبي ،في الوقت الذي تشهد فيه معظم املناطق
انخفاض ًا في مستوى سطح البحر بالقرب من األنهار اجلليدية والصفائح
اجلليدية احلالية والسابقة .وتنحرف التغيرات في مستوى سطح البحر
على األصعدة اإلقليمية أكثر من  % 10و  % 25عن متوسط اإلسقاط
العاملي ملا يصل إلى  % 30و % 9من منطقة احمليط ،على التوالي ،مما يشير
إلى أن التقلبات املكانية ميكن أن تكون كبيرة .وتبلغ التغيرات اإلقليمية
في مستوى سطح البحر قيم ًا تصل لغاية  % 30فوق متوسط القيمة العاملي
في احمليط اجلنوبي وحول أمريكا الشمالية ،وبني  % 10و % 20في املناطق
االستوائية ،ولغاية  % 50حتت املتوسط العاملي في املنطقة القطبية الشمالية
وفي بعض املناطق القريبة من القارة القطبية اجلنوبية .ومن املتوقع أن يشهد
نحو  % 70من السواحل عاملي ًا تغيراً في مستوى سطح البحر النسبي في
حدود  % 20من تغير املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر (.)GMSL

وخالل الفترات العقدية ،ميكن أن تختلف معدالت تغير مستوى سطح
البحر النسبي اإلقليمي ،نتيجة لتقلبية املناخ ،عن إجمالي املعدل العاملي
بنسبة تفوق }13.6.5{ .% 100
 TS.5.7.4إسقاطات الظواهر املتطرفة في مستوى سطح البحر
واألمواج خالل القرن احلادي والعشرين
من املرجح بدرجة كبيرة حدوث ارتفاع ملحوظ في حدوث ظواهر متطرفة
في املستقبل في مستوى البحر مع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين،
ومن املرجح كذلك حدوث زيادة بها في أوائل القرن احلادي والعشرين
(انظر  ،TFE.9اجلدول  .)1وستنتج هذه الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع
متوسط مستوى سطح البحر (مستوى ثقة مرتفع) ،مع انخفاض فترات
االرتداد املتطرفة مبقدار عشرة أمثال قيمتها على األقل في بعض املناطق
بحلول نهاية القرن احلادي والعشرين .وهناك مستوى منخفض من الثقة
في اإلسقاطات مبنطقة للعواصف وعرام العواصف املقترنة بها}13.7.2{ .
ومن املرجح (مستوى ثقة متوسط) أن يزيد املتوسط السنوي لالرتفاع
الكبير لألمواج في احمليط اجلنوبي نتيجة لتزايد سرعات الرياح .ومن
املرجح بدرجة كبيرة أن يؤثر املوج البعيد املنشأ في احمليط اجلنوبي على
ارتفاعات األمواج وفتراتها واجتاهاتها في األحواض املجاورة .ومن املرجح
بدرجة كبيرة أيضا أن تزداد ارتفاعات األمواج ومدة موسم األمواج في
أحواض املنطقة القطبية الشمالية نتيجة النحسار رقعة اجلليد البحري.
وبشكل عام ،هناك مستوى منخفض من الثقة في اإلسقاطات اخلاصة
مبناطق معينة نظراً لتدني مستوى الثقة في إسقاطات العواصف املدارية
والعواصف دون املدارية ،وللتحدي املتعلق بخفض مقاييس حاالت الرياح
املستقبلية من مناذج املناخ ذات االستبانة غير الدقيقة}13.7.3{ .
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يرتبط مفهوم االستقرار ارتباط ًا وثيق ًا بالهدف النهائي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ ّير املناخ ( ،)UNFCCCوهو “حتقيق [ ]...استقرار
تركيزات غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي عند مستوى مينع التدخالت البشرية املنشأ اخلطرة في نظام املناخ” .وركزت املناقشات
األخيرة بشأن السياسات على وضع حدود الرتفاع درجات احلرارة العاملية ،بد ًال من وضع حد لتركيزات غازات االحتباس احلراري ،كهدف مناخي
في إطار أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ ّير املناخ ( .)UNFCCCوأكثر ما متت مناقشته من أجل وضع حد الرتفاع درجات احلرارة
نسبة لعصر ما قبل الثورة الصناعية هو أن تكون أقل من  2درجة مئوية ،كما أقترحت أيض ًا أهداف تختلف قيمتها عن  2درجة مئوية (مثالً،
إعادة االحترار إلى أقل بكثير من  1.5درجة مئوية من االحترار العاملي نسبة لعصر ما قبل الثورة الصناعية ،أو إعادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي إلى أقل من  350جزءاً في املليون) .وتعني األهداف املناخية بشكل عام جتنب حدوث احترار يتجاوز عتبة محددة مسبقاً .غير أن
تأثيرات املناخ متنوعة جغرافي ًا وتختلف من قطاع إلى آخر ،وال ميكن ألي عتبة خاصة باألهداف حتديد وقت الوصول إلى حد اخلطر .فقد تتأخر
بعض التغيرات أو تصبح غير عكوسة ،وقد تكون بعض التأثيرات مفيدة .لذلك ،من املتعذر إذا حتديد عتبة واحدة دقيقة لألهداف من دون
إصدار حكم شخصي على القيمة أو وضع افتراضات بشأن كيفية جمع التكاليف والفوائد احلالية واملستقبلية .كما أن عنصر التركيز املواضيعي
( )TFEال يؤيد أو يدافع عن أي عتبة أو هدف ،كما أنه ال يحكم على اإلمكانية االقتصادية أو السياسية ملثل هذه األهداف ،بل يق ّيمها على
أساس الفهم السائد لتأثيرات املناخ ودورة الكربون التفاعلية ،وإسقاطات املناخ باتباع مسارات التركيز النموذجية ( )RCPفي سياق األهداف
املناخية ،وتأثيرات األهداف املختلفة لتحقيق استقرار طويل األمد لدرجات احلرارة املتعلقة بانبعاثات الكربون املسموح بها .ويتم تسليط الضوء
الحق ًا على أن حتقيق استقرار درجات احلرارة ال يعني بالضرورة حتقيق استقرار نظام األرض بكامله}12.5.4{ .
تعني األهداف املتعلقة بدرجات احلرارة حداً أقصى للتأثير اإلشعاعي ( )RFاإلجمالي .والفروقات في التأثير اإلشعاعي بني سيناريوهات مسارات
التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة صغيرة نسبي ًا لغاية العام  ،2030ولكنها تزيد بدرجة كبيرة مع حلول نهاية القرن احلادي والعشرين ،ويسيطر
عليها تأثير ثاني أكسيد الكربون .ومن ثم من املتوقع أن يستمر املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTفي االرتفاع ،على املدى
القريب ،مبعدل مماثل لسيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( )RCPاألربعة .وبحلول منتصف القرن احلادي والعشرين ،سيزداد اعتماد
معدل االحترار العاملي على السيناريو .وبحلول نهاية القرن احلادي والعشرين ،سيكون متوسط درجات احلرارة العاملية أعلى من الوقت احلالي
في إطار جميع مسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPعلم ًا أن أعلى تغير عاملي في درجات احلرارة (> 0.3درجة مئوية لكل عقد) يبرز في أعلى
سيناريو  ،RCP8.5أما أقل تغير فيبرز في السيناريو  ،RCP2.6ال سيما بعد العام  2050تقريب ًا عندما تستق ّر استجابة درجة احلرارة السطحية
العاملية (ثم تنخفض بعد ذلك) (انظر الشكل }12.4.1 ،12.3.3 ،11.3.1{.)TS.15
ا

ثمة ترجيح يفوق عدم الترجيح في أن يتجاوز متوسط االحترار السطحي العاملي ،على املدى القريب ( ،)2035-2016درجة مئوية واحدة ومن
غير املرجح بدرجة كبيرة أن يتجاوز  1.5درجة مئوية من متوسط الفترة من  1850إلى ( 1900بافتراض احترار يبلغ  0.61درجة مئوية من الفترة
 1900-1850إلى الفترة ( )2005-1986مستوى ثقة متوسط) .وبحلول نهاية القرن احلادي والعشرين ( ،)2100-2081من املرجح أن يتجاوز
متوسط االحترار السطحي العاملي ،نسبة للفترة  1.5 ،1900-1850درجة مئوية للسيناريوهات  RCP4.5و RCP6.0و( RCP8.5مستوى ثقة
مرتفع) ،ومن املرجح أن يتجاوز  2درجة مئوية للسيناريو  RCP6.0والسيناريو ( RCP8.5مستوى ثقة مرتفع) .وثمة ترجيح يفوق عدم الترجيح
في أن يتجاوز  2درجة مئوية للسيناريو ( RCP4.5مستوى ثقة متوسط) .وفي إطار السيناريو  ،RCP2.6من غير املرجح (مستوى ثقة متوسط)
أن يتجاوز متوسط االحترار السطحي العاملي  2درجة مئوية .كما أن من غير املرجح أن يتجاوز متوسط االحترار السطحي العاملي  4درجات
مئوية بحلول الفترة  2100-2081في جميع مسارات التركيز النموذجية (مستوى ثقة مرتفع) ،باستثناء السيناريو  ،RCP8.5حيث تتساوي فيه
األرجحية مع عدم األرجحية تقريب ًا (مستوى ثقة متوسط)12.4.1 ،11.3.6{ .؛ اجلدول }12.3
يؤدي استمرار انبعاثات غازات االحتباس احلراري بعد العام  ،2100كما في امتداد السيناريو  ،RCP8.5إلى تأثير إشعاعي إجمالي يتجاوز
واط/م 2بحلول العام  ،2300مع وصول معدل االحترار العاملي إلى [ 7.8من  3.0إلى  ]12.6درجات مئوية للفترة  2300-2281نسبة للفترة
 .2005-1986وضمن امتداد السيناريو  ،RCP4.5حيث يتم اإلبقاء على التأثير اإلشعاعي ثابت ًا (عند نحو  4.5واط/م )2بعد العام ،2100
يبلغ معدل االحترار العاملي [ 2.5من  1.5إلى  ]3.5درجة مئوية .كما يبلغ االحترار العاملي [ 0.6من  0.0إلى  ]1.2درجة مئوية ضمن امتداد
السيناريو  ،RCP2.6حيث تؤدي االنبعاثات السلبية املستمرة إلى مزيد من االنخفاض في التأثير اإلشعاعي ،لتصل قيمته إلى أقل من التأثير
اإلشعاعي احلالي بحلول العام  .2300انظر أيض ًا اإلطار }12.5.1 ،12.4.1 ،12.3.1{.TS.7
12

ا

يشكل إجمالي كمية ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ ،والذي مت إطالقه في الغالف اجلوي منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية (غالب ًا ما
ُيسمى انبعاث الكربون التراكمي ،على الرغم من أنه ينطبق على ثاني أكسيد الكربون فقط) مؤشراً جيداً لتركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي ،وبالتالي لالستجابة لالحترار العاملي .وتُعتبر نسبة املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTإلى إجمالي االنبعاثات
التراكمية لثاني أكسيد الكربون البشرية املنشأ ثابتة نسبي ًا مع مرور الزمن ،ومستقلة عن السيناريو .وتتيح هذه العالقة شبه اخلطية بني إجمالي
االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون والتغير في درجات احلرارة العاملية إمكانية تعريف كمية جديدة ،أال وهي االستجابة املناخية العابرة
النبعاث الكربون التراكمي ( ،)TCREمن قبيل املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية ( )GMSTالعابر لكمية معينة من االنبعاثات التراكمية
102
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وتشير اإلسقاطات إلى أن االحترار الناجم عن ثاني أكسيد الكربون يظل ثابت ًا تقريب ًا لعدة قرون بعد توقف االنبعاثات متاماً .ومن ثم ،فإن جزءاً
كبيراً من تغير املناخ يكون غير عكوس على النطاق الزمني البشري ،وذلك مالم تكن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية املنشأ سلبية بشدة
لفترة زمنية طويلة .واستناداً إلى تقييم االستجابة املناخية العابرة النبعاث الكربون التراكمي (( )TCREبافتراض توزيع عادي مع نطاق انحراف
معياري  1±يتراوح بني  0.8و 2.5درجة مئوية لكل  1000بيتاغرام كربون) ،مع احلد من االحترار الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
البشرية املنشأ وحده (أي بتجاهل التأثيرات اإلشعاعية األخرى) إلى ما دون  2درجة مئوية منذ الفترة  1880-1861مع أرجحية تبلغ >% 33
و> % 50و> ،% 66يجب أن يكون إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كل املصادر البشرية املنشأ أقل من ميزانية تراكمية تبلغ حوالي
 1570بيتاغرام كربون و 1210بيتاغرام كربون و 1000بيتاغرام كربون منذ العام  ،1870على التوالي .لقد مت إطالق كمية تبلغ [ 515من 445
إلى  ]585بيتاغرام كربون بني العامني  1870و ،TFE.8( 2011الشكل 1أ ،و ب) .ومن ثم ،تعني إنبعاثات أعلى في العقود السابقة انبعاثات
أقل أو حتى سلبية بعد ذلك .كما أن مراعاة تأثيرات املكونات األخرى غير ثاني أكسيد الكربون ،التي تساهم في رفع االحترار إلى ذروته،
تعنى انبعاثات تراكمية أقل لثاني أكسيد الكربون .ومكونات تأثير العناصر غير ثاني أكسيد الكربون مهمة ،وتتطلب إما افتراضات بشأن
كيفية ارتباط خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتغيرات في التأثيرات األخرى ،أو ميزانيات انبعاثات منفصلة ومنذجة املناخ للغازات
قصيرة األمد وطويلة األمد .ولغاية اآلن ،لم تراع دراسات عديدة تأثيرات العناصر غير ثاني أكسيد الكربون .أما الدراسات التي أخذتها بعني
األعتبار ،فقد وجدت تأثيرات مهمة ،السيما وجود احترار يبلغ بضعة أعشار درجة النخفاضات مفاجئة في انبعاثات األنواع القصيرة األمد
مثل األهباء اجلوية .وسيؤدي احتساب اإلطالق غير املتوقع لغازات االحتباس احلراري من التربة الصقيعية أو هيدرات امليثان ،والذي لم يتم
تضمينه في الدراسات املق ّيمة هنا ،إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية املنشا املتوافقة مع هدف درجة حرارة معني .وستؤدي
املطالبة بارجحية أكبر لبقاء درجات احلرارة دون هدف دراجة حرارة معني إلى خفض االنبعاثات املتوافقة بشكل أكبر ( ،TFE.8الشكل 1ج).
وعند احتساب تأثيرات املكونات غير ثاني أكسيد الكربون كما في سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية ( ،)RCPتنخفض انبعاثات
الكربون املتوافقة منذ العام  1870إلى نحو  900بيتاغرام كربون و 820بيتاغرام كربون و 790بيتاغرام كربون للحد من االحترار إلى أقل من
 2درجة مئوية منذ الفترة  1880-1861مع أرجحية > % 33و > % 50و> ،% 66على التوالي .واستمدت هذه التقديرات عن طريق حساب
الكسر اخلاص باملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5لنماذج نظام األرض والنماذج ذات التعقيد املتوسط لنظام األرض ( ،)EMICالتي
تبقى عند أقل من  2درجة مئوية النبعاثات تراكمية معينة بحسب مسار التركيز النموذجي  ،8.5على النحو املبني في  TFE.8الشكل 1ج.
وتأثير املكونات غير ثاني أكسيد الكربون في مسار التركيز النموذجي  8.5أعلى من تأثيرها في مسار التركيز النموذجي  .2.6وألن جميع
بيانات األرجحية بلغة الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغ ّير املناخ ( )IPCCالتي متت معايرتها متثل فترة مفتوحة ،فإن التقديرات املقدمة
هي بالتالي اختيارات متحفظة ومتسقة وصاحلة للتعبير عن تأثيرات املكونات غير ثاني أكسيد الكربون عبر جميع سيناريوهات مسارات
التركيز النموذجية ( .)RCPوال يوجد سيناريو مسار تركيز منوذجي ( )RCPيحدّ االحترار عند  2درجة مئوية مع نسب أرجحية > % 33أو
> ،% 50ميكن استخدامه لالستدالل على االنبعاثات التراكمية املتوافقة بصورة مباشرة .وللحصول على نسبة أرجحية > ،% 66ميكن استخدام
السيناريو مسار التركيز النموذجي  2.6لغرض املقارنة .جمع متوسط انبعاثات الكربون الناجم عن الوقود األحفوري احملسوب قهقري ًا لسيناريو
مسار التركيز النموذجي  RCP2.6بني العامني  2012و 270( 2100بيتاغرام كربون) ومعدل التقدير التاريخي ،البالغ  515بيتاغرام كربون اللذين
يبلغ مجموعهما  785بيتاغرام كربون ،أي  790بيتاغرام كربون عند تقريبهما إلى أقرب  10بيتاغرام كربون .وألن التقدير البالغ  785بيتاغرام كربون
يستثني تقييم ًا صريح ًا لالنبعاثات الناجمة عن التغير في استخدام األراضي في املستقبل ،تبقى القيمة  790بيتاغرام كربون تقديراً محافظ ًا يتسق
مع تقييم األرجحية الكلي .ونطاقات االنبعاثات لنسب األرجحية الثالث هذه ،استناداً إلى سيناريوهات مسارات التركيز النموذجية (،)RCP
ضيقة نوع ًا ما ،لكونها ترتكز على سيناريو واحد وعلى عينة محدودة من النماذج املتاحة ( TFE.8الشكل 1ج) .وخالف ًا لالستجابة املناخية العابرة
النبعاث الكربون التراكمي ( ،)TCREفإنها ال توفر معوقات الرصد وال تأخذ بعني االعتبار مصادر عدم اليقني التي لم تقم النماذج بأخذ عينة
منها .وال ينطبق مفهوم ميزانية محددة لثاني أكسيد الكربون التراكمي على  2درجة مئوية فقط ،ولكنه ينطبق على أي مستوى درجات حرارة مت
دراسته بواسطة النماذج حتى اآلن (لغاية  5درجات مئوية تقريباً ،انظر الشكلني  12.44إلى  .)12.46وستسمح أهداف درجات احلرارة األعلى
مبيزانيات تراكمية أكبر ،في حني سيتطلب هدف درجة احلرارة األدنى ميزانيات تراكمية أقل ( ،TFE.8الشكل }12.5.4 ،12.5.2 ،6.3.1{ .)1
لنظام املناخ نطاقات زمنية متعددة ،تتراوح بني سنة واآلف عديدة من السنني ،وتقترن مبستودعات حرارية ومستودعات للكربون .وتؤدي
النطاقات الزمنية الطويلة إلى احترار حتمي ‘جار حالياً’ .وال يؤدي استقرار التأثير إلى استقرار فوري لالحترار .فبالنسبة لسيناريوهات مسارات
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لثاني أكسيد الكربون البشرية املنشأ ،عادة  1000بيتاغرام كربون ( ،TFE.8الشكل  .)1وتعتمد االستجابة املناخية العابرة النبعاث الكربون
التراكمي ( )TCREعلى النموذج ،لكونها دالة للكسر احملمول جواً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية ولالستجابة املناخية العابرة،
وكال الكميتني تختلفان بشكل كبير باختالف النموذج .ومع مراعاة املعلومات املتوفرة من خطوط األدلة املتعددة (الرصدات والنماذج وفهم
العمليات) ،ميكن القول أن العالقة شبه اخلطية بني االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون وذروة متوسط درجات احلرارة العاملية واضحة
متام ًا في األعمال السابقة وراسخة إلجمالي االنبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون حتى  2000بيتاغرام كربون .وهي متسقة مع العالقة التي
يستدل عليها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية السابقة واالحترار املرصود ،ويدعمها فهم عملية دورة الكربون وتوازن الطاقة العاملية،
وتبرز كنتيجة قوية من الهيكل الهرمي الكامل للنماذج .ويشير تقدير اخلبراء املستند إلى األدلة املتوفر إلى أن من املرجح أن تكون االستجابة
املناخية العابرة النبعاث الكربون التراكمي ( )TCREبني  0.8درجة مئوية و 2.5درجة مئوية لكل  1000بيتاغرام كربون ،لالنبعاثات التراكمية
التي تقل عن نحو  2000بيتاغرام كربون لغاية الوقت الذي تصل فيه درجة احلرارة إلى الذروة ( ،TFE.8الشكل 1أ)12.5.4 ،6.4.3{ .؛ اإلطار
}12.2
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اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺘﺴﻖ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺴﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ) RCP8.5ﺑﻴﺘﺎ ﻏﺮام ﻛﺮﺑﻮن(
 10ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج

 33ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج

 50ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج

 66ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج

 90ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج

 ،TFE.8الشكل  | 1يرتفع متوسط درجات احلرارة العاملية منذ الفترة  1880-1861كدالة إلجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية من خطوط أدلة مختلفة( .أ) نتائج املتوسط
العقدي عبر جميع النماذج املتوسطة التعقيد لنظام األرض ( )EMICاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5ومناذج نظام األرض ( )ESMsلكل مسار تركيز منوذجي ()RCP
على التوالي ،مبينة بخطوط ملونة (متوسط متعدد النماذج) ،وعالمات عقدية (نقاط) ،ولثالثة عقود ( 2009-2000و 2049-2040و )2099-2090مميزة بنجمة ومربع و َمعني ،على
التوالي .وأخذت الفترة التاريخية لغاية العقد  2009-2000من االختبارات التاريخية للمرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5التي مت متديدها بواسطة  RCP8.5للفترة ،2010-2006
واملشار إليها بخط أسود عريض ورموز سوداء .وتعكس نطاقات األلوان اتساع النموذج (النطاق  )%90عبر جميع مناذج نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع
( )CMIP5والنماذج املتوسطة التعقيد لنظام األرض ( ،)EMICوال متثل تقييم ًا رسمي ًا لعدم اليقني .وتتم تعبئة النطاقات مادامت هناك بيانات متوفرة جلميع النماذج ،ولغاية بلوغ
درجة احلرارة الذروة .وهي خافتة ألغراض توضيحية الحقة .ومتثل محاكاة املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5لزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون بنسبة  %1في السنة باملنطقة ذات
اللون الرمادي الداكن (تعريف النطاق هنا مماثل لتعريفه املتعلق مبسارات التركيز النموذجية ( )RCPأعاله) واخلط األسود الرفيع (املعدل متعدد النماذج) .وميثل املخروط ذو اللون
الرمادي الفاحت تقييم هذا التقرير لالستجابة املناخية العابرة لالنبعاثات التراكمية ( )TCREلثاني أكسيد الكربون فقط .ومتثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التاريخية والتراكمية
املقدّ رة من العام  1870إلى العام  2011مع حاالت عدم اليقني املقترنة بها بالعمود الرمادي أسفل الشكل (أ)( .ب) مقارنة نتائج النماذج التاريخية بالرصدات .ويستند اخلط األرجواني
ونطاقات عدم اليقني على االنبعاثات املرصودة التابعة ملركز حتليل معلومات غاز ثاني أكسيد الكربون ( ،)CDIACوقد مت متديدها بواسطة قيم مشروع الكربون العاملي لغاية العام 2010
وتقديرات درجات احلرارة الشبكية املرصودة ملجموعة البيانات  4لدرجات احلرارة السطحية املعروضة ملركز هادلي/وحدة البحوث املناخية ( .)HadCRUT4وتستند حاالت عدم اليقني
في رصدات العقد األخير على التقييم الوارد في هذا التقرير .اخلط األسود العريض مماثل للخط الوارد في (أ) .ويشبه اخلط األخضر الرفيع املسقطة عليه عالمات تصالب اخلط األسود
ولكن لنماذج نظام األرض ( )ESMsفقط .أما اخلط والنطاق األصفر  -البني فيظهران نتائج مناذج نظام األرض ( )ESMsلغاية العام  ،2010بعدما مت تصحيحها مع الزمن للتغطية
اجلغرافية غير الكاملة لدرجات حرارة املجموعة الشبكية  4ملركز هادلي  .HadCRUT4وقد مت توفير كل القيم نسبة للفترة املرجعية  .1880-1861واستنبطت جميع السالسل الزمنية من
معدالت عقدية لتوضيح اجتاهات التغير الطويلة األمد .وجتدر اإلشارة إلى أن الرصدات معرضة أيض ًا لتقلبية املناخ الداخلية ،مما يضيف عدم يقني يبلغ نحو  0.1درجة مئوية( .ج)
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية خالل كامل عصر احلقبة الصناعية ،وهي متسقة مع أربع حدود توضيحية لذروة درجات احلرارة العاملية ( 1.5و  2و  2.5درجة مئوية و 3
درجات مئوية ،على التوالي) عند مراعاة االحترار الناجم عن جميع عوامل القسر .وتشير القضبان األفقية إلى ميزانيات االنبعاثات التراكمية املتسقة كدالة جلزء من النماذج (مناذج
نظام األرض ( )ESMsاخلاصة باملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5والنماذج املتوسطة التعقيد لنظام األرض ( ))EMICالتي تتضمن اإلبقاء على معدل االحترار حتت حد معني
لدرجة حرارة واحدة على األقل .وجتدر اإلشارة إلى أنه ال ميكن تفسير هذا اجلزء من النماذج كأرجحية .ويتم استنباط امليزانيات من جتارب  ،RCP8.5مع تأثير نسبي مرتفع للمكونات
غير ثاني أكسيد الكربون خالل القرن احلادي والعشرين .وفي حالة خفض العناصر غير ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير ،قد تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتوافقة مع حد
معني لدرجة احلرارة أعلى بقليل ،ولكن فقط لدرجة محدودة جداً ،كما هو مبني في اخلطوط امللونة األخرى في (أ) ،والتي تفترض تأثيراً أقل بكثير للمكونات األخرى غير ثاني
أكسيد الكربون .وميكن احلصول على مزيد من التفاصيل عن الشكل  SPM.10ذي الصلة في املواد التكميلية اخلاصة بامللخص الفني ({ .)TSالشكل }12.45
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التركيز النموذجية ( )RCPوامتداداتها لغاية العام  ،2300ستكون نسبة االحترار ُامل َقق في وقت استقرار التأثير اإلشعاعي  % 75إلى  % 85تقريب ًا
من احترار التوازن .وبالنسبة لزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون من  % 1إلى  2أو  4في املائة في السنة ،والتأثير الثابت بعذ ذلك ،سيكون فيه جزء
االحترار احملقق في الوقت الذي يستقر فيه التأثير اإلشعاعي أقل بكثير ،نحو  40إلى  ،% 70في الوقت الذي يتم فيه احملافظة على التأثير عند قيمة
ثابتة .ونتيجة للنطاقات الزمنية الطويلة في احمليطات العميقة ،ال يتحقق االتزان الكامل إال بعد مئات اآلالف من السنني}12.5.4{ .

وحتقيق استقرار درجة احلرارة العاملية ال يعني استقراراً لكل جوانب نظام املناخ .فالعمليات املتصلة بتغير الغطاء النباتي ،والتغيرات في الصفائح
ال عن ربط التأثيرات التفاعلية احملتملة للمحيط والصفائح
اجلليدية واحترار احمليطات العميقة ،وما يصاحب ذلك من ارتفاع مستوى البحر ،فض ً
حتمض احمليط في
اجلليدية ،مثالً ،وهما عنصران لهما نطاقاتهما الزمنية الطويلة واملتأصلة اخلاصة بهما .ومن املرجح بدرجة كبيرة أن يستمر ّ
املستقبل مادامت احمليطات ستستمر في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي .وستبرز التغيرات احلتمية في دورة كربون النظم
اإليكولوجية لليابسة بدرجة أكبر بعد نهاية القرن احلادي والعشرين .ويكاد يكون من املؤكد أن االرتفاع في املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر
سيستمر بعد العام  ،2100مع استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر ملئات وآالف السنني نتيجة للتمدد احلراري .ويعتمد االرتفاع في املتوسط
العاملي ملستوى سطح البحر على مسار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،وليس فقط على اإلجمالي التراكمي؛ ويؤدي التعجيل بخفض االنبعاثات
لنفس القيمة اإلجمالية املتراكمة إلى تخفيف أكبر الرتفاع مستوى سطح البحر}13.5.4 ،12.5.4 ،6.4.4{ .

..
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ظواهر املناخ وتغير املناخ على الصعيد اإلقليمي

يق ّيم هذا القسم التغيرات املُسقطة على مدى القرن احلادي والعشرين
لطائفة عريضة من ظواهر املناخ الواسعة النطاق التي تؤثر على املناخ على
الصعيد اإلقليمي (اجلدول  .)TS.2وبعض هذه الظواهر معرفة في علم
املناخ (مثل ،الرياح املوسمية) ،وبعضها معرف في إطار التقلبية فيما بني
السنوات (مثل ،ظاهرة النينيو) ،وتؤثر هذه األخيرة على ظواهر املناخ
املتطرفة مثل الفيضانات وحاالت اجلفاف وموجات احلر .ويرد هنا أيض ًا
تلخيص للتغيرات في إحصاءات ظواهر الطقس مثل األعاصير املدارية
والعواصف دون املدارية}14.8{ .

هناك مستوى متوسط من الثقة بأن إجمالي كمية األمطار املقترن بالرياح
املوسمية األسيوية  -األسترالية سيزداد ولكن بال متاثل شمالي -
فمن املتوقع أن يزيد سقوط أمطار الرياح املوسمية الهندية ،في حني أن
التغيرات املُسقطة في سقوط أمطار الرياح املوسمية األسترالية في الصيف
صغيرة .وهناك مستوى متوسط من الثقة أيض ًا بأن حركة دوران الرياح
املوسمية الهندية في الصيف ستضعف ،ولكن س ُيع َّوض عن ذلك ارتفاع
في نسبة الرطوبة في الغالف اجلوي ،مما سيؤدي إلى تزايد سقوط األمطار.
أما بالنسبة للرياح املوسمية لشرق آسيا في الصيف ،فمن املتوقع أن
تؤدي إلى زيادة كل من حركة دوران الرياح املوسمية وسقوط األمطار.
{}14.8.13 ،14.8.11 ،14.8.9 ،14.2.2
جنوبي:

وهناك مستوى منخفض من الثقة بإسقاطات التغيرات في األمطار املوسمية
 TS.5.8.1نظم الرياح املوسمية
في أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية ،غير أن هناك مستوى متوسط ًا من
من املرجح أن تزداد املقاييس العاملية للرياح املوسمية بحسب املنطقة الثقة بأن الرياح املوسمية في أمريكا الشمالية ستصل متأخرة وتستمر
وكمية األمطار الصيفية خالل القرن احلادي والعشرين ،وأن تضعف في لوقت متأخر في الدورة السنوية ،ومستوى مرتفع ًا من الثقة بتوسع منطقة
الوقت نفسه حركة دوران الرياح املوسمية .ومن املرجح أن تبدأ تواريخ الرياح املوسمية في أمريكا اجلنوبية}14.8.5-14.8.3 ،14.2.3{ .
الرياح املوسمية في وقت أبكر أو ال تتغير كثيراً ،ومن املرجح أيض ًا أن هناك مستوى منخفض من الثقة بإسقاطات تأخر ضئيل في موعد وصول
تتأخر تواريخ نهاية الرياح املوسمية ،وسيؤدي ذلك إلى إطالة فترة موسم موسم األمطار في غرب أفريقيا ،مع تزايد شدة األمطار في أواخر املوسم.
الرياح املوسمية في مناطق عديدة (الشكل  .)TS.24ويكون ارتفاع وتشير املهارات احملدودة حملاكاة النماذج اخلاصة باملنطقة إلى انخفاض
متوسط كمية األمطار املوسمية أكثر وضوح ًا في الرياح املوسمية الصيفية
مستوى الثقة باإلسقاطات}14.8.7 ،14.2.4{ .
اآلسيوية الشرقية واجلنوبية ،في حني أن التغير في مناطق الرياح املوسمية
 TS.5.8.2الظواهر املدارية
األخرى يكتنفه قدر أكبر من أوجه عدم اليقني}14.2.1{ .
وهناك مستوى متوسط من الثقة بأن تقلبية سقوط األمطار فيما بني
السنوات ،املتصلة بالرياح املوسمية ،ستزداد في املستقبل .كما أن
الزيادات املستقبلية في ظواهر كميات األمطار املتطرفة ،املتصلة بالرياح
املوسمية مرجحة بدرجة كبيرة في أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وشرق آسيا
وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا،14.8.7 ،14.8.5 ،14.2.1{ .
}14.8.13-14.8.11 ،14.8.9

يختلف تغير كمية األمطار باختالف املكان ،فيزيد في بعض املناطق
وينخفض في بعضها اآلخر .ومن املرجح أن التوزيع املكاني للتغيرات في
سقوط األمطار املدارية يتشكل بواسطة املناخ ومنط احترار احمليط احلاليني.
يعمل التأثير األول على زيادة سقوط األمطار بالقرب من املناطق املمطرة
حالياً ،ويعمل التأثير الثاني على زيادة سقوط األمطار في األماكن التي
يتجاوز فيها احترار احمليط املتوسط املداري .وهناك مستوى متوسط من
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يشكل االلتزام باالنبعاثات السابقة احتراراً ثابت ًا ملئات السنني ،يستمر عند مستوى االحترار الذي مت بلوغه عند توقف االنبعاثات تقريباً .ويعود
السبب في استمرار االحترار الناجم عن ثاني أكسيد الكربون ،بعد توقف االنبعاثات إلى تعويض بني االحترار احلتمي املتأخر الذي مت وصفه أعاله
واخلفض البطيء لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،الناجم عن امتصاص احمليط واليابسة للكربون .وينتج استمرار االحترار هذا أيض ًا عن
اعتماد التأثير اإلشعاعي الالخطي على ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،ولكون االنخفاض النسبي للتأثير أقل من االنخفاض النسبي
لتركيز ثاني أكسيد الكربون .وبالنسبة إلى حساسيات املناخ العالية ،والسيما إذا متت إزالة أهباء الكبريتات في نفس وقت إزالة انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ،ميكن أن يكون االلتزام من االنبعاثات السابقة ايجابي ًا بشدة ،ويأتي كإضافة الستجابة سريعة النبعاثات األهباء اجلوية املخ ّفضة
واستجابة بطيئة لثاني أكسيد الكربون املخ ّفض}12.5.4{ .
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اجلدول  | TS.2نظرة عامة على التغيرات اإلقليمية املُسقطة وعالقتها بظواهر املناخ الرئيسية .وتعد أي ظاهرة مهمة عندما يكون هناك ثقة كافية بأنها تؤثر على املنطقة
املعنية ،وعندما يكون هناك ثقة كافية بأن الظاهرة ستتغير ،السيما ضمن السيناريو  RCP4.5أو سيناريوهات أكثر تقدماً .للحصول على تقييم كامل ملستوى الثقة بهذه
التغيرات ،وصلتها باملناخ اإلقليمي ،انظر القسم  14.8واجلدولني  14.2و14.8{ .14.3؛ اجلدوالن }14.3 ،14.2
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التغيرات الرئيسية املُسقطة وعالقتها بالظواهر
املناطق
تغيرات شتوية في درجة احلرارة وكمية األمطار ناجتة عن الزيادة الضئيلة املُسقطة في تذبذب شمال احمليط األطلسي ()NAO؛ زيادة االحترار وانصهار
املنطقة القطبية الشمالية
اجلليد البحري؛ ارتفاع ملحوظ في كمية األمطار بحلول منتصف القرن ويعود ذلك أساس ًا إلى ارتفاع كمية األمطار املصاحبة لألعاصير دون املدارية.
{}14.8.2
تأخر سقوط األمطار املوسمية في الدورة السنوية؛ سيؤدي ازدياد كمية األمطار في األعاصير دون املدارية إلى حدوث زيادات كبيرة في كمية األمطار
أمريكا الشمالية
الشتوية فوق ثلث القارة الشمالي؛ ستزداد كمية األمطار املتطرفة في األعاصير املدارية ،مما سيتسبب في وصول األعاصير إلى البر على طول الساحل
{}14.8.3
الغربي للواليات املتحدة واملكسيك وخليج املكسيك والساحل الشرقي للواليات املتحدة وكندا.
أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي انخفاض ُمسقط في متوسط كمية األمطار وزيادة في األمطار املتطرفة؛ أمطار أكثر تطرف ًا في األعاصير املدارية ،مما سيتسبب في وصول األعاصير إلى البر
على طول السواحل الشرقية والغربية.
{}14.8.4
أمريكا اجلنوبية
يتسبب حترك منطقة االلتقاء في جنوب احمليط األطلسي جنوب ًا في حدوث زيادات في كمية األمطار في املنطقة اجلنوبية الشرقية؛ يؤدي اجتاه ايجابي في
النمط احللقي اجلنوبي إلى إزاحة مسار العواصف خارج املدارين جنوباً ،فتنخفض كمية األمطار في وسط شيلي وتزداد في الطرف اجلنوبي ألمريكا اجلنوبية.
{}14.8.5
زيادة األمطار املتطرفة املصاحبة للعواصف وانخفاض تواتر األمطار املصاحبة للعواصف في شرق منطقة البحر األبيض املتوسط.
أوروبا ومنطقة البحر األبيض
املتوسط {}14.8.6
ارتفاع كميات األمطار املصاحبة للرياح املوسمية الصيفية في غرب أفريقيا؛ ازدياد األمطار القصيرة في شرق أفريقيا بسبب منط احترار احمليط الهندي؛
أفريقيا
ازدياد األمطار املتطرفة املصاحبة لوصول األعاصير إلى البر على الساحل الشرقي (مبا في ذلك مدغشقر).
{}14.8.7
ازدياد كمية األمطار الصيفية؛ وارتفاع االحترار الشتوي فوق شمال آسيا.
آسيا الوسطى والشمالية
{}14.8.8
زيادة الرياح املوسمية الصيفية املمطرة؛ ازدياد األمطار املتطرفة املصاحبة لوصول األعاصير إلى البر على الساحل؛ انخفاض خمود األعاصير دون املدارية
شرق آسيا
في منتصف الشتاء.
{}14.8.9
ازدياد األمطار املتطرفة املصاحبة لوصول األعاصير إلى البر في شبه اجلزيرة العربية؛ وانخفاض كمية األمطار في شمال غرب آسيا بسبب حترك مسارات
غرب آسيا
العواصف دون املدارية صوب الشمال.
{}14.8.10
ارتفاع الرياح املوسمية الصيفية املمطرة؛ وازدياد األمطار املتطرفة املصاحبة لوصول األعاصير إلى البر على سواحل خليج البنغال وبحر العرب.
جنوب آسيا
{}14.8.11
انخفاض كمية األمطار في إندونيسيا بني شهري متوز/يوليو وتشرين األول/أكتوبر بسبب منط احترار احمليط الهندي؛ وازدياد األمطار املتطرفة املصاحبة
جنوب شرق آسيا
لوصول األعاصير إلى البر على سواحل بحر الصني اجلنوبي وخليج تايلند وبحر أندمان.
{}14.8.12
قد تزداد الرياح املوسمية الصيفية املمطرة فوق شمال أستراليا؛ وقد تؤدي األحداث األكثر تواتراً في منطقة االلتقاء في جنوب احمليط الهادئ النطاقية إلى
أستراليا ونيوزيلندا
خفض كمية األمطار في شمال شرق أستراليا؛ وارتفاع االحترار وانخفاض كمية األمطار في نيوزيلندا وجنوب أستراليا بسبب االجتاه االيجابي املُسقط
{}14.8.13
في النمط احللقي اجلنوبي؛ وازدياد ظواهر األمطار املتطرفة املصاحبة للعواصف املدارية والعواصف دون املدارية
تؤثر التغيرات في منطقة االلتقاء املدارية على سقوط األمطار وظواهره املتطرفة؛ أمطار أكثر تطرف ًا مقترنة بأعاصير مدارية
جزر احمليط الهادئ
{}14.8.14
ارتفاع االحترار فوق شبه اجلزيرة القطبية اجلنوبية وغرب املنطقة القطبية اجلنوبية املتعلق باالجتاه االيجابي في النمط احللقي اجلنوبي؛ وازدياد كمية
املنطقة القطبية اجلنوبية
األمطار في املناطق الساحلية بسبب حترك مسار العواصف صوب القطب.
{}14.8.15

الثقة بأن اإلسقاطات املتعلقة بكمية األمطار املدارية تكون أكثر موثوقية الثنائية القطبية في احمليط الهندي للتقلبية فيما بني السنوات نشطاً ،مما
لتغيرات املتوسط املوسمي منها للمتوسط السنوي ،12.4.5 ،7.6.2{ .سيؤثر على ظواهر املناخ املتطرفة في شرق أفريقيا وإندونيسيا وأستراليا.
{}14.8.12 ،14.8.7 ،14.3.3
}14.3.1
وهناك مستوى متوسط من الثقة بالزيادة املستقبلية ملتوسط كمية األمطار وهناك مستوى منخفض من الثقة باإلسقاطات املتعلقة باملنطقة املدارية
املوسمية في اجلانب االستوائي ملنطقة االلتقاء املدارية وبانخفاض في كمية للمحيط األطلسي لكل من املتوسط واألمناط فيما بني السنوات ،بسبب
األمطار في املناطق شبه املدارية ،مبا في ذلك أجزاء من أمريكا الشمالية أخطاء كبيرة في احملاكاة بالنماذج في املنطقة .ولذا ،فإن مستوى الثقة
منخفض في اإلسقاطات املستقبلية لألعاصير األطلسية واملناطق املدارية
والوسطى ومنطقة الكاريبي وأمريكا اجلنوبية وأفريقيا وغرب آسيا.
في جنوب أمريكا وغرب أفريقيا}14.8.7 ،14.8.5 ،14.6.1 ،14.3.4{ .
وهناك مستوى متوسط من الثقة بحدوث زيادة في ظواهر منطقة االلتقاء
في جنوب احمليط الهادئ املوجهة نطاقي ًا فيما بني السنوات ،األمر الذي ويتعذر أيض ًا حالي ًا تقييم كيفية تغير تذبذب مادن – جوليان ،بسبب
يحتمل أن يؤدي إلى حاالت جفاف أكثر تواتراً في جنوب غرب احمليط ضعف املهارات املتعلقة مبحاكاة النماذج لهذه الظاهرة بني الفصول
الهادئ .وهناك مستوى متوسط من الثقة كذلك بأن منطقة االلتقاء في وحساسية احمليط إزاء أمناط االحترار .ومن ثم ،فإن مستوى الثقة منخفض
جنوب احمليط األطلسي ستتحرك صوب اجلنوب ،مما سيؤدي إلى زيادة فيما يتعلق باإلسقاطات املستقبلية لظواهر املناخ اإلقليمي املتطرفة في
كمية األمطار فوق جنوب شرق أمريكا اجلنوبية ،وإلى انخفاضها في غرب آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا،14.8.10 ،14.3.4 ،9.5.2{ .
شمال منطقة االلتقاء مباشرة}14.8.13 ،14.8.12 ،14.8.7 ،14.8.5-14.8.3 ،14.3.1{ .
}14.8.14 ،14.8.11
 TS.5.8.3ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي
ومن املرجح أن يظهر احمليط الهندي في املنطقة املدارية منط ًا نطاقي ًا مع
عال من الثقة بأن ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي ()ENSO
احترار منخفض وانخفاض في سقوط األمطار في الشرق (مبا في ذلك هناك مستوى ٍ
إندونيسيا) ،وارتفاع االحترار وازدياد سقوط األمطار في الغرب (مبا ستبقى النمط املسيطر لتقلبية املناخ الطبيعية في القرن احلادي والعشرين،
في ذلك شرق أفريقيا) .ومن املرجح بدرجة كبيرة أن يبقى منط املنطقة مع حدوث تأثيرات عاملية في القرن احلادي والعشرين ،وبأنه من املرجح
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الشكل  | TS.24التغير املستقبلي في إحصاءات الرياح املوسمية بني الفترة احلالية ( )2005-1986والفترة املستقبلية ( ،)2099-2080استناداً إلى مجموعة املرحلة اخلامسة من
املشروع ( )CMIP5من احملاكاة بالسيناريو ( RCP2.6اللون األزرق الداكن؛  18منوذجاً) والسيناريو ( RCP4.5اللون األزرق؛  24منوذجاً) و( RCP6.0اللون األصفر؛  14منوذجاً)
والسيناريو ( RCP8.5اللون األحمر؛  26منوذجاً)( .أ) على الصعيد العاملي :منطقة الرياح املوسمية العاملية ( ،)GMAشدة الرياح املوسمية العاملية ( ،)GMIاالنحراف املعياري
للتقلبية بني السنوات في كمية األمطار املوسمية ( ،)Psdإجمالي كمية األمطار املوسمية القصوى ملدة  5أيام ( )R5dومدة موسم الرياح املوسمية ( .)DURمجاالت الرياح
املوسمية اإلقليمة على اليابسة احملددة مبتوسط كمية األمطار للنماذج املتعددة البالغ عددها  24منوذج ًَا في الفترة احلالية( .ب) ( -ح) التغير املستقبلي في إحصاءات الرياح
املوسمية اإلقليمية على اليابسة :متوسط كمية األمطار املوسمية ( )Pavو Psdو R5dو DURفي (ب) أمريكا الشمالية ( )NAMSو(ج) شمال أفريقيا ( )NAfو(د) جنوب آسيا
( )SASو(هـ) شرق آسيا ( )EASو(و) أستراليا  -القارية البحرية ( )AUSMCو(ز) جنوب أفريقيا ( )SAFو(ح) أمريكا اجلنوبية ( .)SAMSالوحدات املستخدمة هي النسب
املئوية باستثناء قيم ( DURباأليام) .وتبني النقاط املمثلة باملربعات والسنابل املئينات العاشر واخلامس والعشرين واخلمسني واخلامس والسبعني والتسعني .وقد حسبت جميع
املعامالت ملوسم الصيف (من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر لنصف الكرة الشمالي ،ومن تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس لنصف الكرة اجلنوبي) عبر مجاالت الرياح
املوسمية اخلاصة بكل منوذج{ .األشكال }14.7 ،14.6 ،14.4 ،14.3
اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﳌﺆﺷﺮ ) Nino3ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(

1.2
أن تقوى تقلبية سقوط األمطار اإلقليمية الناجتة عنها .فالتقلبات الطبيعية
ملدى اتساع ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي ( )ENSOومنطها املكاني
كبيرة لدرجة أن مستوى الثقة بأي تغير ُمسقط للقرن احلادي والعشرين
1
يبقى متدنياً .والتغير املُسقط في مدى سعة ظاهرة النينيو صغير لكل
من السيناريو  RCP4.5والسيناريو  RCP8.5مقارنة باتساع التغير بني
النماذج (الشكل  .)TS.25ومن املرجح ،فوق شمال احمليط األطلسي
0.8
وأمريكا الشمالية ،أن تنتقل أمناط حاالت شذوذ درجات احلرارة وكمية
األمطار املتصلة بظاهرتي النينيو والنينيا (االتصاالت عن ُبعد) صوب
0.6
الشرق في املستقبل (مستوى ثقة متوسط) ،في حني أن مستوى الثقة
متدن بتغيرات تأثيرات املناخ على مناطق أخرى ،مبا في ذلك أمريكا
ٍ
الوسطى وأمريكا اجلنوبية ومنطقة الكاريبي ومعظم أجزاء آسيا وأستراليا
0.4
ومعظم أجزاء جزر احمليط الهادئ .وفي مناخ أكثر احتراراً ،يؤدي ارتفاع
PI
20C
RCP4.5
RCP8.5
الشكل  | TS.25االنحراف املعياري في املجموعات املتعددة النماذج للمرحلة اخلامسة من الرطوبة في الغالف اجلوي إلى زيادة قوة تقلبية كمية األمطار املؤقتة ،حتى
املشروع ( )CMIP5لتقلبية درجات حرارة سطح البحر فوق املنطقة املدارية في غرب احمليط لو بقيت تقلبية حركة الدوران في الغالف اجلوي على ما هي عليه.

األطلسي (منطقة النينيو  Nino3: 5درجات جنوب ًا إلى  5درجات شما ًال ،و  150درجة غرب ًا
إلى  90درجة غرباً) ،كمقياس لسعة ظاهرة النينيو ،ملراقبة فترة ما قبل الثورة الصناعية ()PI
ومحاكاة القرن العشرين ( ،)C20وإسقاطات القرن احلادي والعشرين باستخدام السنياريو
 RCP4.5والسيناريو  .RCP8.5ومتثل الدوائر اخلالية متوسطات املجموعة متعددة النماذج،
ومتثل عالمة التصالب احلمراء االنحراف املعياري املرصود للقرن العشرين .وتبني النقاط
املمثلة باملربعات والسنابل املئينات السادس عشر واخلامس والعشرين واخلمسني واخلامس
والسبعني والرابع والثمانني{ .الشكل }14.14

ينطبق ذلك على تقلبية كمية األمطار الناجمة عن ظاهرة النينيو/التذبذب
اجلنوبي ( ،)ENSOلكن إمكانية التغيرات في االتصاالت عن بعد اخلاصة
بظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي ( )ENSOتع ّقد هذا االستنتاج العام،
وجتعله معتمداً إلى حد ما على الظروف اإلقليمية،14.4 ،12.4.5{ .
}14.8.14-14.8.11 ،14.8.9 ،14.8.7 ،14.8.5-14.8.3
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امللخص الفني
TS.5.8.4

األعاصير

امللخص الفني

بني السنوات والتقلبات امللحوظة بني النماذج .ومن املرجح حدوث حتول
صغير صوب القطبني في مسار العواصف في نصف الكرة اجلنوبي ،ولكن
مقدار هذا التغير يعتمد على النموذج .ومن غير املرجح أن تكون استجابة
مسار عواصف شمال األطلسي في إسقاطات املناخ حترك ًا بسيط ًا صوب
القطبني .وهناك مستوى متوسط من الثقة في حدوث حتول ُمسقط صوب
القطبني في مسار عواصف شمال احمليط الهادئ .وهناك أيض ًا مستوى
منخفض من الثقة بتأثير تغيرات مسارات العواصف على املناخ اإلقليمي
على سطح األرض .يؤدي تزايد كمية األمطار في األعاصير دون املدارية
إلى ارتفاع كمية األمطار الشتوية في املنطقة القطبية الشمالية ،وشمال
أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،ومنطقة نصف الكرة اجلنوبي ذات خطوط
العرض املتوسطة إلى املرتفعة،14.8.2 ،14.6.2 ،12.4.4 ،11.3.2{ .
}14.8.15 ،14.8.13 ،14.8.6 ،14.8.5 ،14.8.3

تشير اإلسقاطات املتعلقة بالقرن احلادي والعشرين إلى أن من املرجح
أن تقل وتيرة األعاصير املدارية على الصعيد العاملي أو إلى بقائها أساس ًا
دون تغيير ،وإلى أن ذلك سيتزامن مع ارتفاع مرجح في كل من املتوسط
العاملي للسرعة القصوى لرياح األعاصير املدارية ومعدالت سقوط األمطار
(الشكل  .)TS.26ومن املرجح أن يختلف تأثير تغير املناخ في املستقبل
متدن من
على األعاصير املدارية بحسب املنطقة ،ولكن هناك مستوى ٍ
الثقة باإلسقاطات اخلاصة مبناطق معينة .ومن املرجح بدرجة أكبر أن تزداد
وتيرة أكثر العواصف شدة في بعض األحواض .ومن املتوقع حدوث املزيد
من ظواهر األمطار املتطرفة بالقرب من مراكز األعاصير املدارية التي تصل
إلى البر في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وشرق أفريقيا وغرب آسيا
وشرقها وجنوبها وجنوب شرقها ،كما يصدق هذا على أستراليا وجزر
عديدة في احمليط الهادئ (مستوى الثقة متوسط)،14.8.3 ،14.6.1{ .
}14.8.14-14.8.9 ،14.8.7 ،14.8.4

TS.5.8.5

األمناط السنوية وثنائية القطبية للتقلبية

من املرجح بدرجة كبيرة أن يظهر تذبذب شمال احمليط األطلسي ()NAO
ومن غير املرجح أن ينخفض عدد األعاصير دون املدارية على الصعيد في وقت الشتاء الشمالي في املستقبل تقلبات طبيعية كبيرة ،كما أظهر
العاملي مبعدل أكبر من نسبة مئوية صغيرة ،ومن املرجح أن تكون الرصد في املاضي .ومن املرجح أن يصبح تذبذب شمال احمليط األطلسي
التغيرات املستقبلية في العواصف صغيرة مقارنة بالتقلبية الطبيعية فيما ( )NAOأكثر ايجابية بقليل (بشكل عام) ،مع بعض التأثيرات ،غير
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الشكل  | TS.26التغيرات املُسقطة في إحصاءات األعاصير املدارية .متثل جميع القيم التغير املتوقع في النسبة املئوية للمتوسط خالل الفترة  2100-2081نسبة للفترة
 ،2019-2000ضمن سيناريو شبيه بالسيناريو  ،A1Bاستناداً إلى تقدير اخلبراء بعد التوحيد املوضوعي إلسقاطات النماذج .وقد مت النظر في أربعة مقاييس :النسبة املئوية
للتغير في أو ًال) إجمالي التواتر السنوي لألعاصير املدارية ،ثانياً) التواتر السنوي لألعاصير من الفئئتني  4و ،5ثالثاً) متوسط عمر الشدة القصوى (LMI؛ الشدة القصوى
احملققة خالل عمر عاصفة) رابعاً) معدل كمية األمطار ضمن  200كم من مركز العاصفة في وقت عمر الشدة القصوى ( .)LMIولكل مقياس ُمدرج ،يشكل اخلط األزرق
املتصل أفضل تقدير للنسبة املئوية للتغير املتوقع ،ويوفر العمود امللون معدل الثقة (املرجح) ،والذي يبلغ  ،%67من هذه القيمة (جتدراإلشارة إلى أن هذا املعدل يتراوح
بني  % 100-و % 200+للتواتر السنوي للعواصف من الفئتني  4و 5في شمال احمليط األطلسي) .عندما يكون املقياس غير مدرج ،ال تكون البيانات املتوفرة (املمثلة بالرمز
 )Xكافية إلكمال التقييم .وتعرض املجموعة املرسومة (وامللونة) بشكل عشوائي من مسارات العواصف التاريخية للتعرف على مناطق نشاط األعاصير املدارية .ملزيد من
التفاصيل ،انظر القسم }14.6.1{ .14.6.1
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امللخص الفني
املوثقة جيداً ،على ظروف الشتاء في املنطقة القطبية الشمالية وأمريكا
الشمالية وأوراسيا .ومن املرجح أن يضعف اجتاه التغير االيجابي للصيف/
اخلريف اجلنوبي في النمط احللقي اجلنوبي ( )SAMبدرجة كبيرة عقب
استعادة األوزون الستراتوسفيري خالل منتصف القرن احلادي والعشرين،
مع بعض التأثيرات ،غير املوثقة جيداً ،على أمريكا اجلنوبية وأفريقيا
وأستراليا ونيوزيلندا واملنطقة القطبية اجلنوبية،14.5.2 ،11.3.2{ .
}14.8.15 ،14.8.13 ،14.8.7 ،14.8.5

التذبذبات الطبيعية في التذبذب املتعدد العقود في احمليط األطلسي
( ،)AMOعلى مدى العقود القليلة القادمة ،على املناخات اإلقليمية بقوة
مماثلة على األقل للتغيرات الناجمة عن األنشطة البشرية ،مع تأثيرات على
تواتر حدوث األعاصير الرئيسية في احمليط األطلسي والرياح املوسمية في
غرب أفريقيا وظروف الصيف في أمريكا الشمالية وأوروبا،14.2.4{ .
}14.8.8 ،14.8.6 ،14.8.3 ،14.8.2 ،14.7.6 ،14.6.1 ،14.5.1

عناصر التركيز املواضيعية

 | TFE.9ظواهر املناخ املتطرفة
يشكل تقييم التغيرات في ظواهر املناخ املتطرفة حتديات فريدة ،ليس فقط بسبب الطابع النادر لهذه الظواهر في حد ذاتها ،بل ألنها حتدث دائم ًا
باالقتران مع ظروف مضطربة .وهي تتأثر بشدة بأمناط الطقس ذات النطاق الصغير والكبير على السواء ،وأمناط التقلبية والعمليات الديناميكية
احلرارية والتأثيرات التفاعلية لليابسة  -الغالف اجلوي والظروف السابقة .وقد أحرز تقدم كبير منذ صدور تقرير التقييم الرابع للهيئة (،)IPCC
مبا في ذلك اجناز التقييم الشامل للظواهر املتطرفة ،الذي أجري بواسطة التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية ( )IPCCبشأن إدارة مخاطر الظواهر
املتطرفة والكوارث من أجل تعزيز التكيف مع تغير املناخ ( ،)SREXوكمية األدلة الرصدية املتوفرة والتحسينات التي طرأت على فهمنا وعلى قدرة
النماذج على محاكاة الظواهر املتطرفة}9.5.4 ،7.6 ،2.6 ،1.3.3{ .
وبالنسبة لبعض ظواهر املناخ املتطرفة ،مثل حاالت اجلفاف والفيضانات وموجات احلر ،يجب أن جتتمع عوامل عديدة إلنتاج ظاهرة متطرفة .وقد
بدأت حتليالت الظواهر املتطرفة النادرة ،مثل الظواهر التي حتدث مرة كل  20سنة إلى تلك التي حتدث مرة كل  100سنة ،تشق طريقها إلى مجموعة
املؤلفات املتزايدة باستخدام “نظرية القيمة املتطرفة” .وأوجه التقدم األخرى نظرية ‘جزء من اخلطر املنسوب’ ،التي تهدف إلى ربط ظاهرة متطرفة
معينة بعالقات سببية محددة12.4.3 ،10.6.2 ،2.6.2 ،2.6.1 ،1.3.3{ .؛ اإلطار }2.4
 ،TFE.9يشير اجلدول  1إلى التغيرات التي مت رصدها في نطاق ظواهر الطقس واملناخ املتطرفة على مدى السنوات اخلمسني املاضية ،وتقييم املساهمة
البشرية في تلك التغيرات ،فض ً
ال عن الكيفية التي ُيتوقع أن تتغير بها هذه الظواهر املتطرفة في املستقبل .ويقارن اجلدول أيض ًا التقييم احلالي بتقييم
تقرير التقييم الرابع ( )AR4والتقرير اخلاص عن إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث لتعزيز التكيف مع تغير املناخ (  ،)SREXحيث ينطبق
ذلك}14.6 ،12.4 ،11.3 ،10.6 ،3.7 ،2.6{ .
ظواهر درجات احلرارة املتطرفة ،وموجات احلر ،والفترات احلارة
من املرجح بدرجة كبيرة أن تكون ظواهر درجة احلرارة القصوى ودرجة احلرارة الدنيا قد سجلت اشتداداً في احلرارة في معظم مناطق اليابسة منذ
منتصف القرن العشرين .وجتري محاكاة هذه التغيرات بواسطة مناذج املناخ احلالية ،ومن املرجح بدرجة كبيرة أن النشاط البشري قد أ ّثر على تواتر
هذه الظواهر املتطرفة ويكاد يكون من املؤكد أن العالم سيشهد تغيرات إضافية .ويدعم ذلك استنتاجات تقرير التقييم الرابع ( )AR4والتقرير
اخلاص عن إدارة مخاطر ظواهر الطقس املتطرفة والكوارث لتعزيز التك ُّيف مع تغير املناخ ( ،)SREXحتى لو مع ثقة أكبر في مك ّون التأثير الناجم
عن األنشطة البشرية املنشأ}12.4.3 ،10.6.1 ،9.5.4 ،2.6.1{ .
شهدت املناطق اليابسة التي تتوافر عنها بيانات كافية ارتفاع ًا إجمالي ًا في عدد األيام والليالي احلارة .وسجلت انخفاضات مماثلة في عدد األيام
والليالي الباردة .ومن املرجح بدرجة كبيرة أنه حدثت زيادة في تسجيل االرتفاعات في عدد األيام والليالي احلارة بصورة غير عادية ،و/أو
االنخفاضات في عدد األيام والليالي الباردة ،مبا في ذلك تكون الصقيع ،خالل هذه الفترة في معظم القارات .وغالب ًا ما ترتبط الفترات احلارة أو
موجات احلر التي تتضمن أيام ًا أو ليالي متتالية حارة بدرجة كبيرة بحاالت شذوذ حركة األعاصير املضادة شبه الثابتة .كما تتأثر بظروف التربة
املوجودة مسبقاً ،واستمرار حاالت شذوذ رطوبة التربة التي ميكن أن تؤدي إلى زيادة موجات احلر أو تخفيفها خاصة في املناطق ذات الرطوبة
احملدودة .وشهدت معظم مناطق اليابسة في العالم ،مع استثناءات قليلة ،موجات حرارة أكثر منذ منتصف القرن العشرين .ويشير عدد كبير من
يفسر معظم التغيرات على صعيد تواتر موجات احلر؛ إال أن شدة موجة احلر/سعتها شديدة
الدراسات إلى أن االرتفاع في متوسط درجات احلرارة ّ
احلساسية للتغيرات في تقلبية درجات احلرارة وشكل توزيع درجات احلرارة ،كما يؤدي تعريف موجة احلر دوراً في ذلك .وعلى الرغم من أنه في
بعض الفترات الف ّعالة التي شهدتها عدة مناطق قبل خمسينيات القرن ،مت تسجيل عدد أكبر من موجات احلر (في الواليات املتحدة األمريكية،
مثالً) ،برزت الزيادة في تواتر موجات احلر بالنسبة ملناطق أخرى مثل أوروبا ،في الفترة املمتدة منذ خمسينيات القرن املاضي ضمن سالسل طويلة
من درجات احلرارة التاريخية5.5.1 ،2.6.1 ،2.6{ .؛ اإلطار  ،4اجلدوالن 2.13 ،2.12؛ السؤال }2.2
ا

ا
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امللخص الفني

 TS.5.8.6الظواهر اإلضافية
وهناك مستوى متوسط من الثقة بأن تواتر وجود مرتفع جوي مستقر في
من غير املرجح أن يغير التذبذب املتعدد العقود في احمليط األطلسي نصفي الكرة الشمالي واجلنوبي لن يزداد ،في حني تبقى اجتاهات التغير
( )AMOسلوكه مع تغير متوسط املناخ .غير أن من املرجح أن تؤثر في شدة املرتفع اجلوي املستقر ومدة بقائه غير مؤكدة{ .اإلطار }14.2

امللخص الفني

مرجحة بدرجة كبيرة

مرجحة

{}2.6

{}2.6

مستوى ثقة متوسط في العديد من املناطق (ولكن ليس فيها كلها)

مرجحة بدرجة كبيرة
مرجحة بدرجة كبيرة
مستوى ثقة متوسط على مقياس عاملي
مرجحة في أنحاء واسعة من أوروبا وآسيا وأستراليا

{}2.6

مرجح
مرجحة أكثر من كونها غير مرجحة

ك

مرجح بدرجة كبيرة
مرجح

م

ل

{}13.7

مرجح
ك

ك

{}3.7

مرجح

ل

{}11.3

{}13.7

{}10.6

مستوى ثقة منخفضة

مستوى ثقة منخفض

مرجح بدرجة كبيرة

مستوى ثقة متوسط
مرجحة أكثر من كونها غير مرجحة
مستوى ثقة منخفض
و

{}10.6

ز

{}11.3

مستوى ثقة منخفض
مرجحة أكثر من كونها غير مرجحة

مرجحة فوق العديد من
		
مناطق اليابسة

{}11.3

مرجحــة بدرجــة كبيــرة فــوق معظــم الكتــل األرضيــة فــي مناطــق
خطــوط العــرض الوســطى وفــوق املناطــق املداريــة الرطبــة {}12.4

مرجحة بدرجة كبيرة
مرجحة بدرجة كبيرة

{}12.4

{}12.4

{}12.4

مرجحة فوق عدد كبير من املناطق
مرجحة بدرجة كبيرة فوق معظم مناطق اليابسة
مرجحة (مستوى ثقة متوسط) على نطاق إقليمي إلى عامليح
{}12.4
مستوى ثقة متوسط في بعض املناطق
مرجحة هـ
مرجحــة أكثــر مــن كونهــا غيــر مرجحــة فــي شــمال غــرب احمليــط
الهادئ ومنطقة شمال األطلسيي
{}14.6
مرجحة أكثر من كونها غير مرجحة في بعض األحواض
مرجحة

مستوى ثقة متوسط
مرجحة أكثر من كونها غير مرجحة
مستوى ثقة منخفض

مستوى ثقة متوسط

{}10.6 ،7.6

غير مق ّيمة بشكل رسمي
مرجحة أكثر من كونها غير مرجحة

{}10.6

غير مق ّيمة بشكل رسمي

مرجحة أ
		

ب

{}11.3

مرجحة بدرجة كبيرة

شبه مؤكدة
شبه مؤكدة
شبه مؤكدة
شبه مؤكدة
شبه مؤكدة

{}10.6

مرجحة

{}11.3

{}11.3

شبه مؤكدة

مرجحة
مرجحة (لليالي فقط)

مرجحة
مرجحة
مرجحة بدرجة كبيرة

مرجحة بدرجة كبيرة

{}10.6

مرجحة

أوائل القرن العشرين

أواخر القرن العشرين

امللخص الفني

* مــن الصعــب املقارنــة املباشــرة الســتنتاجات التقييــم فيمــا بــن التقاريــر .بالنســبة لبعــض املتغيــرات املناخيــة ،وقــد مت تقييــم جوانــب مختلفــة ،واســتخدمت املذكــرة التوجيهيــة املن ّقحــة بشــأن حــاالت عــدم اليقــن فــي التقريــر اخلــاص بــإدارة مخاطــر الظواهــر املتطرفــة والكــوارث مــن أجــل تعزيــز التك ُّيــف مــع تغيــر املنــاخ
( ،)SREXوتقريــر التقييــم اخلامــس ( .)5ARويســهم تو ّفــر معلومــات جديــدة ،والفهــم العلمــي احملســن ،واســتمرار حتليــل البيانــات والنمــاذج ،والفــروق احملــددة فــي الطرائــق املطبقــة علــى الدراســات التــي مت تقييمهــا جميع ـاً ،فــي نتائــج التقييــم املن ّقحــة.
مالحظات:
أ يستند حتديد العالقة السببية إلى دراسات احلالة املتوفرة .ومن املرجح أن التأثير البشري قد ضاعف من إمكانية حدوث بعض موجات احلر املرصودة إلى أكثر من ضعفني في بعض املناطق.
ب تتنبأ النماذج بزيادات على املدى القريب في مدة موجات احلر والفترات احلارة ،وشدتها ،واتساع رقعتها في بعض األماكن.
ج في معظم القارات ،ال يزيد مستوى الثقة في اجتاهات التغير عن متوسط ،إال في أمريكا الشمالية وأوروبا ،حيث مت تسجيل زيادات مرجحة إما في وتيرة سقوط األمطار الغزيرة أو شدتها ،مع بعض التباين املوسمي و/أو اإلقليمي .ومن املرجح بدرجة كبيرة أنه مت تسجيل زيادات في وسط أمريكا الشمالية.
ط وغرب أفريقيا ،وانخفاضا في وسط أمريكا الشمالية وشمال غرب أستراليا.
د من املرجح أن تواتر حدوث اجلفاف وشدته قد زادا في منطقة البحر األبيض املتوس 
هـ ق ّيم تقرير التقييم الرابع ( )AR4املنطقة املتضررة من اجلفاف.
و ق ّيــم التقريــر اخلــاص عــن إدارة مخاطــر الظواهــر املتطرفــة والكــوارث مــن أجــل تعزيــز التك ُّيــف مــع تغيــر املنــاخ ( )SREXمســتوى الثقــة املتوســط فــي أن التأثيــر البشــري قــد ســاهم فــي بعــض التغيــرات فــي أمنــاط اجلفــاف املرصــودة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ،اســتناداً إلــى تأثيرهــا الــذي ميكــن عــزوه إلــى
التغيــرات فــي درجــات احلــرارة وكميــة األمطــار .وق ّيــم التقريــر اخلــاص عــن إدارة مخاطــر الظواهــر املتطرفــة والكــوارث مــن أجــل تعزيــز التك ُّيــف مــع تغيــر املنــاخ ( )SREXمســتوى الثقــة املنخفــض بشــأن عــزو التغيــرات فــي حــاالت اجلفــاف علــى مســتوى فــرادى املناطــق.
ز ثمة مستوى منخفض من الثقة بالتغيرات املُسقطة املتعلقة برطوبة التربة.
ح مــن املرجــح (مســتوى ثقــة متوســط) أن يتــم تســجيل االنخفاضــات املُســقطة ،علــى النطــاق اإلقليمــي إلــى العاملــي ،فــي رطوبــة التربــة وازديــاد حــاالت اجلفــاف الزراعــي فــي املناطــق اجلافــة حاليـ ًا مــع حلــول نهايــة هــذا القــرن ضمــن الســيناريو  .8.5RCPوحــدوث جفــاف فــي رطوبــة التربــة فــي منطقــة البحــر األبيــض املتوســط،
وجنــوب غــرب الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومناطــق اجلنــوب األفريقــي مــع التغيــرات املســقطة فــي حركــة دوران هادلــي ،وزيــادة درجــات حــرارة الهــواء الســطحي ،لــذا ثمــة مســتوى مرتفــع مــن الثقــة بــأن مــن املرجــح حــدوث جفــاف ســطحي فــي هــذه املناطــق ،مــع حلــول نهايــة هــذا القــرن ضمــن الســيناريو .8.5RCP
ط ثمة مستوى متوسط من الثقة بأن خفض تأثير األهباء اجلوية فوق شمال احمليط األطلسي قد ساهم ،على األقل جزئياً ،في الزيادة املرصودة في نشاط األعاصير املدارية في املنطقة منذ سبعينيات القرن املاضي.
ي استنا ًدا إلى تقدير اخلبراء وتقييمهم لإلسقاطات التي تستخدم سيناريو التقرير اخلاص ( SRES A1Bأو تقرير مشابه).
ك يستند العزو إلى العالقة الوثيقة بني التغيرات املرصودة في الظواهر املتطرفة ومستوى سطح البحر وقيمته املتوسطة.
عال من الثقة بأن هذا االرتفاع في مستوى سطح البحر العالي املتطرف سيكون في املقام األول نتيجة زيادة في متوسط مستوى سطح البحر .وهناك مستوى منخفض من الثقة باإلسقاطات اخلاصة مبناطق معينة فيما يتعلق بهبوب العواصف وعرام العواصف املقترن بها.
ل ثمة مستوى ٍ
م ق ّيم التقرير اخلاص بإدارة مخاطر الظواهر املتطرفة للطقس والكوارث من أجل تعزيز التك ُّيف مع تغير املناخ ( )SREXعلى أن من املرجح بدرجة كبيرة أن يساهم ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر في االجتاهات التصاعدية لالرتفاع املتطرف ملستويات املد الساحلي في املستقبل.

ارتفاع نسب حدوث و/أو شدة ارتفاع
مستوى البحر املتطرف
مرجح (أواخر القرن العشرين)
مرجح

مرجح (منذ عام )1970
{}3.7

تسجل
من املرجح وجود مناطق من اليابسة ّ
زيادات أكثر من انخفاضات ج
ظواهر األمطار الغزيرة.
زيادة في وتيرة سقوط األمطار الغزيرة
تسجل زيادات أكثر من انخفاضات
برية
مناطق
وجود
املرجح
من
ّ
و/أو شدتها و/أو كميتها
مرجحة في معظم املناطق البرية
مستوى ثقة منخفض على مقياس عاملي
مرجح تسجيل تغيرات في بعض املناطقد
{}2.6
زيادات في شدة و/أو مدة حاالت
مستوى ثقة متوسط في بعض املناطق
اجلفاف
مرجحة في العديد من املناطق ،منذ عام  1970هـ
مستوى ثقة منخفض في التغيرات على املدى البعيد (املئوي)
شبه مؤكدة في منطقة شمال األطلسي منذ العام }2.6{ 1970
زيادات في نشاط األعاصير املدارية
مستوى ثقة منخفض
الشديدة
مرجحة في بعض املناطق ،منذ 1970

الفترات احلارة/موجات احلر.
زيادات التواتر و/أو املدة في معظم
مناطق اليابسة

أيام وليال أكثر دف ًئا و/أو حارة ذات
تواتر أكبر فوق معظم مناطق اليابسة

أيام وليال أكثر دفئ ًا و/أو باردة أقل
عدد ًا فوق معظم مناطق اليابسة

الظاهرة واجتاه التغير

تقييم التغيرات التي حدثت (خاصة منذ  ،1950ما لم يذكر
خالف ذلك)
{}2.6
مرجحة بدرجة كبيرة
مرجحة بدرجة كبيرة
مرجحة بدرجة كبيرة

تقييم اإلسهام البشري في التغيرات املرصودة

أرجحية حدوث تغيرات أخرى

 ،TFE.9اجلــدول  | 1ظواهــر الطقــس واملنــاخ املتطرفــة :تقييــم علــى النطــاق العاملــي للتغيــرات املرصــودة مؤخــراً ،واإلســهام البشــري فــي التغيــرات ،والتغيــرات األخــرى املُســقطة ألوائــل القــرن احلــادي والعشــرين( ،الفتــرة  )2035-2016وأواخــره (الفتــرة
 .)2100-2081ومتثــل الكتابــة بخــط أســود عريــض تقييمـ ًا منقحـ ًا* علــى النطــاق العاملــي فــي تقريــر التقييــم اخلامــس (( )AR5باللــون األســود) إلدارة مخاطــر ظواهــر الطقــس املتطرفــة والكــوارث لتعزيــز التك ُّيــف مــع تغيــر املنــاخ ( ،SREXباللــون األزرق)
أو فــي تقريــر التقييــم الرابــع ( ،AR4باللــون األحمــر) .ولــم تــدرج اإلســقاطات املتعلقــة بأوائــل القــرن العشــرين فــي تقاريــر التقييــم الســابقة .وتســتند اإلســقاطات الــواردة فــي تقريــر التقييــم اخلامــس ( )AR5إلــى الفتــرة املرجعيــة  ،2005-1986وتســتخدم
ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة ( )RCPاجلديــدة ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك .لالطــاع علــى التعاريــف اخلاصــة بظواهــر الطقــس واملنــاخ املتطرفــة ،راجــع املســرد.
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وجترى عملية محاكاة جيدة للخصائص املرصودة لظواهر احلرارة املتطرفة وموجات احلر بواسطة مناذج املناخ ،وهي مماثلة لالمتداد بني التقديرات
املعتمدة على الرصد في معظم املناطق .ويوفر تقليص النطاقات املناخية اإلقليمية اآلن معلومات موثوق بها عن النطاقات املكانية الالزمة لتقييم
الظواهر املتطرفة وحتسني في محاكاة ظاهرة النينيو/التذبذب اجلنوبي من املرحلة الثالثة من املشروع ( )CMIP3وصو ًال إلى املرحلة اخلامسة (،)CMIP5
وغيرها من الظواهر األساسية الواسعة النطاق .غير أن التغيرات في وتيرة وشدة الظواهر املتطرفة التي جرت محاكاتها محدودة بتوافر بيانات الرصد
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 ،TFE.9الشكل  | 1اإلسقاطات العاملية حلدوث (أ) األيام الباردة ( - )TX10pالنسبة املئوية أليام في السنة التي تكون درجة حرارة الهواء السطحي القصوى اليومية
لها ( )Tmaxأقل من املئني العاشر لدرجة احلرارة القصوى للفترة 1990-1961؛ (ب) األيام اخلمسة املتتالية األكثر رطوبة ( - )RX5dayالنسبة املئوية للتغير بالنسبة
للفترة  2005-1986لكمية األمطار القصوى خالل خمسة أيام متتالية في السنة؛ (ج) األيام الدافئة ( - )TX90pالنسبة املئوية لأليام التي تصل فيها درجة حرارة الهواء
السطحي إلى قيمتها القصوى اليومية في السنة ( )Tmaxوالتي تتجاوز املئني التسعني لدرجة احلرارة القصوى للفترة 1990-1961؛ و(د) كمية األمطار لأليام الغزيرة
األمطار  -النسبة املئوية للتغير بالنسبة للفترة  2 005-1986لنسبة كمية األمطار السنوية لأليام التي تتجاوز املئني اخلامس والتسعني .وترد في الشكل النتائج املتعلقة
يبي التظليل
باملرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5للسيناريوهات  ،RCP2.6و RCP4.5و .RCP8.5وتشير اخلطوط املتصلة إلى القيمة الوسطى للمجموعة ،بينما ّ
باللون الرمادي االمتداد الربيعي بني اإلسقاطات الفردية (املئني اخلامس والعشرين واملئني اخلامس والسبعني) .وتبني اخلرائط (هـ) التغير للفترة  2005-1986نسبة إلى
الفترة  ،2100-2081في قيم االرتداد ( )RVعلى مدى  20عام ًا اخلاص في درجات احلرارة اليومية القصوى ،)TXx( ،و (و) فترة االرتداد (RP) خالل الفترة 2100-2081
لقيم كمية األمطار اليومية النادرة ( ،)RX1dayالتي لديها فترة ارتداد متتد على  20سنة خالل الفترة  .2005-1986تستند اخلريطتان إلى السيناريو  RCP8.5للمرحلة
اخلامسة من املشروع ( .)CMIP5عدد النماذج املستخدم حلساب املتوسط متعدد النماذج مبني في كل لوحة .ملعامل التعاريف ،انظر اإلطار  ،2.4اجلدول { .1األشكال
}12.27 ،12.26 ،12.14 ،7 1.1 1
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امللخص الفني
ومسائل اجلودة ،وبقدرة النماذج على تقدمي محاكاة موثوق بها لبعض التأثيرات التفاعلية ومتوسط التغيرات في السمات الرئيسية حلركة الدوران
مثل وجود مرتفع جوي مستقر14.4 ،10.6 ،10.3 ،9.6.1 ،9.6 ،9.5.4 ،9.5.3 ،9.4 ،2.7 ،2.6{ .؛ اإلطار }14.2
ا

حتسن فهم اآلليات والتأثيرات التفاعلية التي تؤدي إلى تغيرات في الظواهر املتطرفة .ويستمر وجود
ومنذ صدور تقرير التقييم الرابع (ّ ،)AR4
أدلة قوية على التأثيرات البشرية على التواتر املرصود لظواهر درجات احلرارة املتطرفة وموجات احلر في بعض املناطق .وتشير اإلسقاطات على
املدى القريب (العقدي) إلى أن من املرجح حدوث زيادة في درجات احلرارة املتطرفة ولكن مع وجود مسافة فاصلة ميكن متييزها بني سيناريوهات
االنبعاثات ( ،TFE.9الشكل  .)1وميكن أن تستمر التغيرات ولكن مبعدل مختلف عن متوسط االحترار ،مع عدد من الدراسات التي تظهر أن
درجات حرارة فصل الصيف املسقطة ذات املئني العالي في أوروبا سترتفع بسرعة أكبر من متوسط درجات احلرارة.
امللخص الفني

ويكاد يكون من املؤكد إن التغيرات املستقبلية املرتبطة بارتفاع درجات احلرارة املتطرفة على املدى البعيد ،ميكن مناظرتها بقوة سيناريو االنبعاثات،
أو بعبارة أخرى ،تناظر الزيادة في االنبعاثات البشرية املنشأ االرتفاع في درجات احلرارة املتطرفة ( ،TFE.9الشكل  .)1وفيما يتعلق بسيناريوهات
االنبعاثات العالية ،من املرجح أن ظاهرة درجات احلرارة القصوى التي حتدث مرة كل  20سنة ،في معظم مناطق اليابسة ستتضاعف مرتني على األقل
على صعيد التواتر ،وستتحول إلى ظاهرة سنوية أو ظاهرة حتدث مرة في كل سنتني بحلول نهاية القرن احلادي والعشرين في معظم املناطق.
ومن املتوقع أن يزيد حجم درجات احلرارة املتطرفة املرتفعة واملنخفضة مبعدل مماثل ملعدل متوسط درجات احلرارة على األقل ،ولكن مع قيم ارتداد
على مدى  20عام ًا لظواهر درجات احلرارة املنخفضة التي تشير اإلسقاطات إلى أنها ستزيد مبعدل أكبر من متوسط درجات حرارة الشتاء في معظم
املناطق}12.4.3 ،11.3.2 ،10.6.1{ .
ظواهر كمية األمطار املتطرفة
من املرجح أن يكون عدد ظواهر سقوط أمطار غزيرة فوق بعض مناطق اليابسة قد ارتفع أكثر مما انخفض في عدد أكبر من املناطق منذ منتصف القرن
العشرين .وثمة مستوى متوسط من الثقة بأن التأثير البشري املنشأ قد ساهم في هذه الزيادة}10.6.1 ،2.6.2{ .
وأحرز تقدم كبير بني املرحلة الثالثة واخلامسة من املشروعني ( )CMIP3و( )CMIP5في قدرة النماذج على إجراء عمليات محاكاة أكثر واقعية
لظواهر كميات األمطار املتطرفة .غير أن األدلة تشير إلى أن معظم النماذج تقلل من أهمية حساسية ظواهر كمية األمطار املتطرفة إزاء تقلبية درجات
احلرارة أو اجتاهات تغيرها ،وخصوص ًا في املناطق االستوائية ،مما يعني أن النماذج ميكن أن تقلل من أهمية الزيادة املُسقطة في كمية األمطار املتطرفة
في املستقبل .وفي حني أحرز تقدم في فهم العمليات التي حترك ظواهر كمية األمطار املتطرفة ،مازالت هناك حتديات على صعيد التحديد الكمي
لتأثيرات السحب واحلمل احلراري ،في النماذج ،مثالً .يحدّ تع ّقد سطح اليابسة وعمليات الغالف اجلوي من الثقة باإلسقاطات اإلقليمية لتغير
كمية األمطار ،خاصة فوق اليابسة ،على الرغم من وجود مك ّون استجابة “الرطبة أكثر رطوبة” و“اجلافة أكثر جفافاً” فوق احمليطات على نطاق واسع.
ومع ذلك ،ثمة مستوى ٍ
عال من الثقة بأنه مع احترار املناخ ،سترتفع معدالت كمية األمطار املتطرفة (مثالً ،على النطاقات الزمنية اليومية) بشكل
أسرع من متوسط الوقت .و ُيتوقع أن تشهد التغيرات في الظواهر احمللية املتطرفة ،على النطاقات الزمنية اليومية وشبه اليومية ،زيادة بنسبة تتراوح
بني  %5و %10تقريب ًا لكل درجة مئوية لالحترار (مستوى ثقة متوسط)}9.5.4 ،7.6{ .
وتؤكد إسقاطات املرحلة اخلامسة من املشروع ( )CMIP5على املديني القريب والبعيد ،وجود اجتاه واضح حلدوث زيادات في ظواهر سقوط األمطار
الغزيرة في املتوسط العاملي ،املشار إليه في تقرير التقييم الرابع ( .)AR4لكن هناك تقلبات كبيرة عبر األقاليم ( ،TFE.9الشكل  .)1أما فوق كتل
اليابسة في مناطق خطوط العرض املتوسطة فوق املناطق املدارية الرطبة ،فإن من املرجح بدرجة كبيرة أن تكون كمية األمطار املتطرفة أكثر شدة وتواتراً
في عالم يزداد احتراراً}12.4.5 ،11.3.2{ .
الفيضانات وحاالت اجلفاف
ما زال هناك نقص في األدلة ،ومن ثم هناك مستوى منخفض من الثقة بشأن إشارة اجتاه التغير في شدة و/أو تواتر الفيضانات على النطاق العاملي
في سجل األدوات .وثمة مستوى مرتفع من الثقة بأن الفيضانات السابقة األكبر من تلك
املسجلة منذ عام  ،1900قد حدثت خالل اخلمسة قرون
ّ
املاضية في شمال ووسط أوروبا ،واجلزء الغربي من البحر األبيض املتوسط ،وشرق آسيا .وثمة مستوى متوسط من الثقة بأن الفيضانات الكبيرة
احلديثة مماثلة للفيضانات التاريخية من حيث الشدة و/أو التواتر أو تتجاوزها في الشرق األدنى ،والهند ،ووسط أمريكا الشمالية}5.5.5 ،2.6.2{ .
أسفرت املناقشات املقنعة حول تأييد ورفض حدوث زيادات ملحوظة في رقعة اليابسة التي تضررت من اجلفاف منذ منتصف القرن العشرين عن
متدن من الثقة بشأن اجتاهات التغير الواسعة النطاق املرصودة والتي ميكن حتديد عالقاتها السببية .ويرجع هذا باألساس إلى نقص الرصدات
مستوى ٍ
املباشرة ونوعيتها ،واعتماد اجتاهات التغير املستنبطة على اختيار املعامل ،وعدم االتساق اجلغرافي في اجتاهات التغير ،والصعوبات في التمييز بني
عال من الثقة بأن
التقلبية على نطاق عقدي واجتاهات التغير على املدى الطويل .وعلى نطاقات زمنية على مستوى آالف السنني ،هناك مستوى ٍ
املعلومات غير املباشرة تقدم أدلة على حدوث حاالت جفاف أشد قوة وتستمر ملدد أطول من تلك التي ُرصدت في القرن العشرين في العديد من
املناطق .وهناك مستوى متوسط من الثقة بأن املزيد من حاالت اجلفاف الضخمة حدثت في منطقة الرياح املوسمية في آسيا ،كما سادت ظروف
أكثر أمطاراً في مناطق آسيا الوسطى القاحلة ،ومناطق األمطار املوسمية في جنوب أمريكا خالل العصر اجلليدي القصير (من العام  1450إلى )1850
مقارنة بفترة شذوذ املناخ في القرون الوسطى (من العام  950إلى }10.6.1 ،5.5.5 ،5.5.4 ،2.6.2{ .)1250
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وتشير اإلسقاطات في إطار مسار التركيز النموذجي  ،8.5إلى أن من املرجح بحلول نهاية القرن (مستوى ثقة متوسط) أن يزداد خطر حدوث جفاف
في املناطق اجلافة أو القليلة األمطار حالي ًا يرجع إلى االنخفاضات املسقطة ،على النطاق اإلقليمي إلى العاملي ،في رطوبة التربة .ويتجلى جفاف رطوبة
التربة في أبرز صوره في مناطق البحر األبيض املتوسط ،،وجنوب غرب الواليات املتحدة األمريكية ،ومناطق اجلنوب األفريقي ،متسق ًا مع التغيرات
املسقطة في حركة دوران هادلي ،وزيادة درجات حرارة الهواء السطحي .لذا ،فإن من املرجح (مستوى ثقة عالٍ) زيادة اجلفاف السطحي في هذه
املناطق ،في نهاية هذا القرن ضمن السيناريو }12.4.5{.RCP8.5
ا

مستوى سطح البحر املتطرف

ا

األعاصير املدارية واألعاصير دون املدارية
متدن من الثقة بالتغيرات الطويلة املدى (على نطاق مائة سنة) في نشاط األعاصير املدارية ،بعد مراعاة التغيرات السابقة في قدرات
ثمة مستوى ٍ
الرصد .على أن الزيادات في وتيرة العواصف القوية في شمال احمليط األطلسي خالل حقبة السواتل وشدتها اتسمت بإمكانية التعويل عليها
متدن من الثقة بعزو التغيرات في
(مستوى ثقة مرتفع بدرجة كبيرة) .ومع ذلك ،ال يزال هناك جدل بشأن أسباب هذه الزيادة ،وثمة مستوى ٍ
نشاط األعاصير املدارية إلى التأثير البشري ،نظراً لعدم وجود أدلة رصدية كافية ،وانعدام اإلملام الفعلي بالروابط بني التأثيرات البشرية املنشأ على
املناخ وأنشطة األعاصير املدارية ،وانخفاض مستوى االتفاق بني الدراسات بشأن األهمية النسبية للتقلبية الداخلية ،والتأثيرات البشرية والطبيعية.
{}14.6.1 ،10.6.1 ،2.6.3
وأجرت بعض مناذج الغالف اجلوي ذات االستبانة العالية عمليات محاكاة واقعية ملسارات األعاصير املدارية وحتديد أعدادها .وتستطيع هذه النماذج
حتسن منذ صدور تقرير التقييم الرابع .وقد طرأ
عادة رصد اخلصائص العامة ملسارات العواصف واألعاصير دون املدارية مع أدلة تشير إلى حدوث ّ
حتسن طفيف على انحرافات مسار العواصف في منطقة شمال األطلسي قليالً ،إال أن النماذج ما زالت تنتج مسارات عواصف نطاقية إلى حد كبير
وتقلل من شدة األعاصير املدارية إلى أقل من شدتها في الواقع}9.5.4 ،9.4.1{ .
وفي حني تشير اإلسقاطات إلى أن من املرجح إما أن يقل التواتر العاملي لألعاصير املدارية أو أن يبقى إلى حد كبير دون تغيير ،بالتزامن مع زيادة
متدن
مرجحة في كل من املتوسط العاملي للسرعة القصوى للرياح املصاحبة لألعاصير املدارية ومعدالت سقوط األمطار ،وثمة مستوى ثقة ٍ
باإلسقاطات اخلاصة باملنطقة واملتعلقة بالتواتر والشدة .ولكن ،نظراً للتحسينات التي طرأت على استبانة النماذج وتقنيات تصغير النطاقات ،فإن
احتمال حدوث زيادة كبيرة في تواتر العواصف األكثر شدة يفوق احتمال عدم زيادتها في بعض األحواض ضمن االحترار املسقط في القرن احلادي
والعشرين (انظر الشكل }14.6.1 ،11.3.2{.)TS.26
ا

وتستمر البحوث الالحقة لصدور تقرير التقييم الرابع ( )AR4والتقرير اخلاص عن إدارة مخاطر الظواهر املتطرفة والكوارث من أجل تعزيز التك ُّيف مع
تغير املناخ ( )SREXفي دعم التحول املرجح صوب القطبني في مسارات العواصف منذ خمسينيات القرن املاضي .على أن هناك مستوى منخفض ًا
من الثقة بوجود اجتاه واضح للعواصف بسبب عدم االتساق بني الدراسات ،أو عدم وجود بيانات طويلة األمد في بعض األجزاء من العالم (السيما
في نصف الكرة اجلنوبي)}2.7.6 ،2.6.4{ .
وعلى الرغم من وجود حتيزات منهجية في محاكاة مسارات العواصف ،تتفق معظم النماذج والدراسات على أن من غير املرجح أن ينخفض العدد
العاملي لألعاصير دون املدارية بنسبة تزيد عن بضع نقاط مئوية .ومن املرجح حدوث حتول ضئيل صوب القطب في مسارات العواصف التي تهب
في نصف الكرة اجلنوبي .كما أن احتمال التحول املسقط صوب القطب في مسار العواصف التي تهب في شمال احمليط األطلسي يفوق احتمال
عدم حتولها (مستوى ثقة متوسط) ،ولكن من غير املرجح أن تكون استجابة مسار العواصف التي تهب في شمال احمليط األطلسي مجرد حتول
بسيط صوب القطب .وثمة مستوى منخفض من الثقة بحجم تغيرات مسار العواصف اإلقليمية ،وبتأثير مثل هذه التغيرات على املناخ اإلقليمي
عند سطح األرض}14.6.2{ .

113

امللخص الفني

من املرجح أن شدة ظواهر ارتفاع مستوى سطح البحر املتطرفة قد زادت منذ العام  ،1970وأنه ميكن إرجاع معظم هذا االرتفاع من خالل الزيادات
في متوسط مستوى البحر .فعندما تراعى التغيرات في متوسط مستوى البحر ،تنخفض التغيرات في ارتفاع مستويات سطح البحر املتطرفة إلى أقل
من  5مم في السنة في  %94من مقاييس املد واجلزر .وفي املستقبل ،من املرجح بدرجة كبيرة أنه ستحدث زيادة كبيرة في ظواهر مستويات البحر
املتطرفة ،الناجتة أساس ًا عن الزيادة في متوسط مستوى البحر ،شأنها شأن الرصدات السابقة}13.7.2 ،3.7.5{ .

امللخص الفني

.

TS 6

أوجه عدم اليقني الرئيسية

يوفر هذا القسم األخير من امللخص الفني للق ّراء نظرة عامة موجزه على
أوجه عدم اليقني الرئيسية في فهم النظام املناخي والقدرة على إسقاط
التغيرات في االستجابة للتأثيرات البشرية .وهذه النظرة العامة ليست
شاملة وال تقدم وصف ًا تفصيلي ًا ألسس االستنتاجات .وهي موجودة في
املنت الرئيسي لهذا امللخص الفني ،وفي الفصول األساسية التي تشير إليها
كل نقطة بني قوسني مزدوجي االنعطاف.
امللخص الفني

..

TS 6 1

أوجه عدم اليقني الرئيسية في رصد التغيرات في
النظام املناخي

•

ثمة مستوى متوسط إلى منخفض من الثقة فقط في معدل تغير
االحترار التروبوسفيري وهيكله الرأسي .وتشمل تقديرات معدالت
االحترار التروبوسفيري تقديرات معدل ارتفاع درجات حرارة
الهواء السطحي .وثمة مستوى منخفض من الثقة في معدل تبريد
الستراتوسفير وهيكله الرأسي}2.4.4{ .

•

ومستوى الثقة في تغير كمية األمطار العاملية فوق اليابسة منخفض
قبل العام  1951ومتوسط بعد ذلك بسبب عدم اكتمال البيانات.
{}2.5.1

•

ال يزال هناك غموض كبير ومن ثم مستوى منخفض من الثقة في
رصدات تقلبية السحب واجتاهات تغيرها على الصعيد العاملي.
{}2.5.6

•

ثمة مستوى منخفض من الثقة في اجتاه التغير املرصود على النطاق
العاملي للجفاف (أو عدم سقوط األمطار) بسبب عدم وجود رصدات
مباشرة ،وأوجه عدم اليقني املنهجية واخليارات ،وعدم االتساق
اجلغرافي في اجتاهات التغير}2.6.2{ .

•

ثمة مستوى منخفض من الثقة في موثوقية أي تغير من التغيرات
الطويلة املدى (مئات السنني) املعلن عنها بشأن نشاط األعاصير
املدارية ،وذلك بعد مراعاة التغيرات السابقة في قدرات الرصد.
{}2.6.3

•

توفير استنتاجات قوية بشأن التغيرات الطويلة املدى في حركة دوران
الغالف اجلوي الواسعة النطاق غير ممكن حالياً ،بسبب التقلبية
الكبيرة املمتدة على نطاق العقود والفوارق املتبقية بني مجموعات
البيانات}2.7{ .

•

تظهر التقديرات العاملية املختلفة لدرجات احلرارة حتت سطح احمليطات
تقلبات في أوقات مختلفة ولفترات مختلفة ،مما يشير إلى أن التقلبية
دون العقدية في درجات احلرارة واحملتوى احلراري للجزء العلوي من
احمليط (من  0إلى  700متر) ال تزال توصف بشكل سيء في السجل
التاريخي}3.2{ .

•

تكون عملية أخذ العينات حتت عمق  700متر في احمليطات محدودة
بدرجة كبيرة في املكان والزمان إلنتاج تقديرات سنوية لدرجات
حرارة احمليطات العاملية واحملتوى احلراري لها قبل العام }3.2.4{ .2005

•

ال تزال تغطية رصد احمليطات التي يزيد عمقها عن  2000متر محدودة،
كما أنها تعرقل احلصول على مزيد من التقديرات القوية للتغيرات في
احملتوى احلراري ومحتوى الكربون للمحيطات على الصعيد العاملي.
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ويحدّ ذلك أيض ًا من التحديد الكمي ملساهمة احترار أعماق احمليطات
في ارتفاع مستوى سطح البحر3.8 ،3.7 ،3.2{ .؛ اإلطار }3.1
•

ال يزال عدد السالسل الزمنية املستمرة للرصدات التي تقيس قوة
خصائص دوران احمليط املتصلة باملناخ (دوران االنقالب الزوالي
اجلنوبي ،مثالً) محدوداً ،وال تزال السالسل الزمنية املتوفرة أقصر
من أن تكفي لتقييم اجتاهات التغير التي متتد لعشر سنوات أو
أكثر.}3.6{ .

•

في املنطقة القطبية اجلنوبية ،ال تكفي البيانات املتوفرة لتقييم حالة
تغير عدد كبير من خصائص رقعة اجلليد البحري (مثل سمك اجلليد
وحجمه)}4.2.3{ .

•

لم يجر حتى اآلن تقييم شامل لفقدان الكتلة بفعل االنصهار ،على
نطاق عاملي ،في جبهات انفصام اجلليد وانفصال اجلبال اجلليدية.
ويأتي أكبر مصدر لعدم اليقني في تقدير فقدان الكتلة من
األنهار اجلليدية من منطقة القطب اجلنوبي ،ويبقى سجل الرصد
لتفاعالت رقعة اجلليد واحمليطات حول الصفحتني اجلليديتني
ضعيفاً}4.4 ،4.3.3{ .
ا

..

TS 6 2

أوجه عدم اليقني الرئيسية في محركات تغ ّير املناخ

•

أوجه عدم اليقني بشأن التفاعالت بشأن السحب واألهباء اجلوية وما
يرتبط بها من تأثير إشعاعي ال تزال كبيرة .ونتيجة لذلك ،تظل أوجه
عدم اليقني في تأثير األهباء اجلوية العامل الرئيسي الذي يساهم في
مصدر عدم اليقني الكلي لصافي التأثير البشري املنشأ ،على الرغم من
حتسن فهم بعض عمليات الغالف اجلوي ذات الصلة ،وتو ّفر املراقبة
عن طريق السواتل العاملية}8.5 ،7.5-7.3 ،2.2{ .

•

للسحب إيجابية ،غير أن
من املرجح أن تكون التأثيرات التفاعلية ُ
حتديدها كمي ًا ال يزال صعباً}7.2{ .

•

تشير عمليات استنباط املناخ القدمي ومناذج نظام األرض إلى وجود
تأثيرات تفاعلية إيجابية بني املناخ ودورة الكربون ،إال أن مستوى
الثقة ال يزال منخفض ًا فيما يتعلق بقوة هذه التأثيرات التفاعلية،
وباألخص بالنسبة لليابسة}6.4{ .

..

TS 6 3

أوجه عدم اليقني الرئيسية في فهم نظام املناخ
وتغيراته األخيرة

•

السحب في مناذج الدوران العام املتقارنة للغالف
أظهرت محاكاة ُ
اجلوي واحمليطات ( )AOGCMحتسن ًا متواضع ًا منذ صدور تقرير
التقييم الرابع ()AR4؛ ولكن األمر ما زال يشكل حتدياً،7.2{ .
}9.7.2 ،9.4.1 ،9.2.1

•

تستمر أوجه عدم اليقني املتعلقة برصد املتغيرات املناخية ،غير درجة
احلرارة ،وأوجه عدم اليقني في عوامل التأثير مثل األهباء اجلوية،
وأوجه القصور في فهم العمليات ،في إعاقة حتديد أسباب التغيرات
في الكثير من جوانب النظام املناخي}10.7 ،10.3 ،10.1{ .

•

ال تزال التغيرات في الدورة املائية منمذجة بشكل ال ميكن التعويل
عليه بدرجة كبيرة ،على صعيد التغيرات والتقلبية الداخلية ،مما
يحدّ من الثقة في تقييمات العزو .وحتول أوجه عدم اليقني املتعلقة
بالرصد والتأثير الكبير للتقلبية الداخلية على كميات األمطار املرصود

ا

ا

امللخص الفني
دون إجراء تقييم أكثر موثوقية ألسباب التغيرات في كمية األمطار.
{}10.3.2 ،2.5.4 ،2.5.1

•

تتوقف القدرة على محاكاة التغيرات في وتيرة الظواهر املتطرفة
وشدتها على قدرة النماذج على محاكاة متوسط التغيرات في
اخلصائص الرئيسية بشكل موثوق به}10.6.1{ .

•

في بعض جوانب نظام املناخ ،مبا في ذلك التغيرات في اجلفاف ،وفي
نشاط األعاصير املدارية ،واالحترار في املنطقة القطبية اجلنوبية ،ورقعة
اجلليد البحري في املنطقة القطبية اجلنوبية ،والتوازن الكتلي في
القارة القطبية اجلنوبية ،يبقى مستوى الثقة بالعزو إلى التأثير البشري
منخفض ًا بسبب أوجه عدم اليقني املتعلقة بالنمذجة وقلة التوافق بني
الدراسات العلمية}10.6.1 ،10.5.2 ،10.3.1{ .

..

TS 6 4

•

ثمة مستوى منخفض من الثقة بإسقاطات النماذج شبه التجريبية
الرتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر ،وعدم إجماع الدوائر
العلمية على إمكانية التعويل عليها}13.5.3 ،13.5.2{ .

•

ثمة مستوى منخفض من الثقة بإسقاطات الكثير من جوانب الظواهر
املناخية التي تؤثر على التغيرات املناخية اإلقليمية ،مبا في ذلك
التغيرات في السعة والنمط املكاني ألمناط تقلبية املناخ،9.5.3{ .
}14.7-14.2
ا

أوجه عدم اليقني الرئيسية في اإلسقاطات املتعلقة
بالتغيرات املناخية على الصعيدين العاملي واإلقليمي

•

استناداً إلى نتائج النماذج ،هناك ثقة محدودة بإمكانية التنبؤ
مبتوسطات درجات احلرارة السنوية والعقدية لكل من املتوسط العاملي
وبعض املناطق اجلغرافية .وتشير النتائج متعددة النماذج لكميات
األمطار إلى انخفاض إمكانية التنبؤ .كما تتوقف إسقاطات املناخ
على األجل القصير على أوجه عدم اليقني في إسقاطات التأثيرات
الطبيعية11.3.6 ،11.3.1 ،11.2 ،11.1{ .؛ اإلطار }11.1

•

ثمة مستوى متوسط من الثقة في اإلسقاطات على املدى القريب
للتحول صوب الشمال في مسار العواصف والرياح الغربية في نصف
الكرة الشمالي}11.3.2{ .

•

هناك مستوى منخفض من الثقة عموم ًا في اإلسقاطات على نطاق
األحواض الجتاهات التغير الكبيرة في وتيرة حدوث األعاصير املدارية
وشدتها في القرن احلادي والعشرين}14.6.1 ،11.3.2{ .

•

التغيرات املرصودة في رطوبة التربة واجلريان السطحي ال تتسم بالقوة
في عدد كبير من املناطق}12.4.5 ،11.3.2{ .

•

هناك العديد من املكونات أو الظواهر في النظام املناخي التي ميكن أن
تظهر تغيرات مفاجئة أو غير خطية ،ولكن هناك مستوى منخفض ًا من
ال من توافق اآلراء بشأن أرجحية حدوث مثل هذه
الثقة وقدراً ضئي ً
الظواهر في القرن احلادي والعشرين}12.5.5{ .

•

ثمة مستوى منخفض من الثقة في حجم الكربون املفقود من خالل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو امليثان إلى الغالف اجلوي بسبب
انصهار التربة الصقيعية .وثمة مستوى منخفض من الثقة في
االنبعاثات املستقبلية املسقطة للميثان من مصادر طبيعية بسبب
التغيرات في األراضي الغدقة وإطالق الهيدرات الغازية من قاع البحر.
{}6.4.7 ،6.4.3

ا

ا

ا
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•

تصبح منذجة أوجه عدم اليقني املرتبطة باستبانة النموذج ودمج
العمليات املتصلة أكثر أهمية على املستويات العاملية ،كما تصبح
تأثيرات التقلبية الداخلية أكثر أهمية .وبالتالي ،تستمر التحديات
في عزو التغيير املرصود إلى تأثير خارجي على املستويات اإلقليمية.
{}10.3.1 ،2.4.1

•

ثمة مستوى متوسط من الثقة باملساهمات املسقطة في ارتفاع
مستوى سطح البحر عبر مناذج ديناميات الصفائح اجلليدية للقرن
احلادي والعشرين ،ومستوى منخفض من الثقة باإلسقاطات بعد العام
}13.3.3{ .2100

امللخص الفني

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

أسئلة
متواترة

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

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

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

أسئلة متواترة
واإلسقاطات للسنوات القليلة القادمة والعقود حساسة النبعاثات املركبات قصيرة العمر مثل الهباء اجلوي وامليثان .غير أن اإلسقاطات األكثر
بعداً تكون أكثر حساسية للسيناريوهات البديلة احمليطة بانبعاثات غازات االحتباس احلراري التي تبقى في الغالف اجلوي لفترة طويلة .ولن
تنخفض أوجه عدم اليقني املعتمدة على السيناريوهات بفعل التحسينات في علم املناخ ،وستصبح أوجه عدم اليقني هذه السمة الغالبة في
اإلسقاطات على مدى الفترات الزمنية األطول (مثل ( )2100السؤال  ،1.1الشكل .)1
وتأتي املساهمة النهائية في نطاق عدم اليقني من معرفتنا غير املكتملة عن الكيفية التي سيستجيب بها املناخ لالنبعاثات البشرية املنشأ في
املستقبل ،والتغير في استخدام األراضي .ويستخدم العلماء بالدرجة األولى النماذج املناخية العاملية املعتمدة على احلاسوب في تقدير هذه
االستجابة .وقد وضعت مجموعات مختلفة من العلماء في أنحاء العالم بضع عشرات من النماذج املناخية العاملية .واعتمد في بناء جميع
النماذج على نفس املبادئ الفيزيائية إال أن األمر يحتاج إلى بعض عمليات التقريب بالنظر إلى أن النظام املناخي يتسم بالتعقيد البالغ.
إذ تختار املجموعات املختلفة عمليات تقريب مختلفة بصورة طفيفة لعرض عمليات معينة في الغالف اجلوي مثل السحب .وتنتج هذه
االختيارات الفروق في اإلسقاطات املناخية من النماذج املختلفة .ويوصف هذا اإلسهام في نطاق عدم اليقني بأنه «عدم يقني االستجابة» أو
«عدم يقني النموذج».

أسئلة متواترة

ويعني التعقيد الذى يتسم به نظام األرض أن مناخ املستقبل قد يتبع الكثير من السيناريوهات املختلفة ،إال أنه يظل متسق ًا مع الفهم احلالي
والنماذج احلالية .ومع استطالة سجالت الرصد ،وحتسن النماذج ،سيتمكن الباحثون ،في حدود قيود نطاق التقلبية الطبيعية ،من تضييق
ذلك النطاق القائم في درجة احلرارة احملتملة في العقود القليلة القادمة (السؤال  ،1.1الشكل  .)1كما ميكن استخدام املعلومات عن احلالة
الراهنة للمحيطات والغالف اجلليدي في إنتاج إسقاطات أفضل حتى سنوات قليلة قادمة.
ومع حتسن العلم ،ميكن إضافة عمليات جيوفيزيائية جديدة إلى النماذج املناخية ،وميكن حتسني العروض التي أدرجت بالفعل .وقد يبدو
أن هذه التطورات قد زادت من تقديرات عدم اليقني املستمدة من النماذج بشأن االستجابة املناخية ،إال أن هذه الزيادة ال جتسد سوى
التقييم الكمى ملصادر عدم اليقني التي لم يسبق قياسها (السؤال  ،1.1الشكل  .)1ومع إضافة املزيد من العمليات املهمة ،تنخفض تأثيرات
العمليات غير املقيمة كميا ،وميكن أن تتزايد الثقة في اإلسقاطات.
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السؤال  ،1.1الشكل  | 1يبني الشكل التخطيطي األهمية النسبية ملختلف أوجه عدم اليقني ،وتطورها مع الزمن( .أ) متوسط التغير العقدي في درجة احلرارة
السطحية (الدرجات املئوية) من السجل التاريخي (اخلط األسود) ،ومع تقديرات النموذج املناخي لعدم اليقني في الفترة التاريخية (اخلط الرمادي) ،مع
اإلسقاطات املناخية للمستقبل وعدم اليقني .ويجري تسوية القيم بحسب املتوسطات من  1961إلى  .1980وتستمد التقلبية الطبيعية (اللون البرتقالي) من
التقلبية فيما بني السنوات املستمدة من النموذج ،ويفترض أنها ثابتة مع الوقت .ويقدر عدم اليقني بشأن االنبعاثات (اللون األخضر) باعتباره املتوسط املستمد
من النموذج للفرق في اإلسقاطات املتعلقة مبختلف السيناريوهات .ويستند عدم اليقني بشأن االستجابة املناخية (اخلط األزرق املستمر) إلى امتداد النموذج
ال عن التقديرات األولية لعدم اليقني املضاف لعمليات النمذجة السيئة .واستناداً إلى ما
املناخي باإلضافة إلى أوجه عدم اليقني املضافة من دورة الكربون فض ً
ذكره  Hawkinsو ) Sutton (2011و Huntingfordوآخرون (( .)2009ب) وقد يبدو عدم يقني استجابة املناخ في ازدياد عند اكتشاف عملية جديدة ذات صلة
باملوضوع ،إال أن هذا الزيادات جتسد تقنين ًا لعدم اليقني الذى لم يسبق قياسه أو (ج) ميكن أن تتناقص مع التحسينات اإلضافية في النموذج وفي قيود الرصد.
ويعني نطاق عدم اليقني املقدم البالغ  90في املائة أن درجة احلرارة تقدر بأنها في نفس النطاق مع احتمالية  90في املائة.
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السؤال  | 2.1كيف نعرف أن العالم قد تعرض لالحترار؟

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

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

ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻬﺮ اﳉﻠﻴﺪي

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء

ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮ

ﺑﺨﺎء اﳌﺎء

درﺟﺔ اﳊﺮارة
ﻓﻮق اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻏﻄﺎء ﺛﻠﺠﻲ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻬﻮاء ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

اﶈﺘﻮى اﳊﺮاري ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ

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

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

وقد يكون أي حتليل مبفرده غير مقنع ،إال أن حتليل هذه املؤشرات املختلفة ومجموعات البيانات املستقلة أدى إلى وصول الكثير من
مجموعات البحوث املستقلة إلى نفس النتيجة .فمن مياه احمليطات العميقة إلى قمة التروبوسفير ،تشير جميع األدلة املستقاه من احترار
الهواء واحمليطات ،وانصهار اجلليد ،وارتفاع مستوى سطح البحر بصورة قاطعة إلى نتيجة واحدة هي أن العالم قد تعرض لالحترار منذ أواخر
القرن التاسع عشر (السؤال  ،2.1الشكل .)2
ﺷﺬوذ درﺟﺎت اﳊﺮارة
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السؤال  ،2.1الشكل  | 2املؤشرات املستقلة املتعددة على تغير املناخ العاملي .ميثل كل خط تقديراً مستنبط ًا بصورة مستقلة للتغير في عنصر مناخي .وفي كل
لوحة جرى تسوية جميع مجموعات البيانات لتكون فترة مشتركة للسجل .وتتضمن املواد التكميلية  2من موجز  5التفاصيل الكاملة عن مصدر مجموعات
البيانات الذي يذهب إلى لوحة بعينها.
124

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 2.2هل حدثت أية تغييرات في الظواهر املناخية املتطرفة؟

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

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

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

0.04
0.02

درﺟﺎت اﳊﺮارة )ب(
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

0.08
0.06

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

وجرى أيض ًا تقييم نوبات احلرارة وموجات احلرارة بني الفترات التي
تتضمن أيام ًا أو ليالي متتابعة شديدة احلرارة ،إال أنه ال يتوافر سوى
عدد قليل من الدراسات عن خصائص موجات احلرارة غير تلك
التي تعقد املقارنات بني األيام أو الليالي احلارة فقط .وقد تعرضت
معظم املناطق األرضية العاملية التي يتوافر لديها بيانات ملزيد من
موجات حرارة منذ منتصف القرن العشرين .وأحد االستثناءات
لذلك جنوب شرق الواليات املتحدة األمريكية ،حيث أظهر
تواتر موجات احلرارة ومددها انخفاض ًا بصفة عامة .ويرتبط ذلك
مبا يسمى «ثقب االحترار» في هذه املنطقة التي تزيد فيها أيض ًا
كميات األمطار ،وقد يتعلق هذا بالتفاعالت بني اليابسة والغالف
اجلوي ،والتغيرات الطويلة األجل في احمليطني األطلسي والهادئ.
وعالوة على ذلك ،فإن املعلومات محدودة عن موجات احلرارة في
املناطق الشاسعة وخاصة في أفريقيا وأمريكا اجلنوبية.

0.06

0.04
0.02

15

5

10

0

-5

اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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السؤال  ،2.2الشكل  | 1توزيع كل من (أ) الشذوذ في درجات احلرارة
الدنيا اليومية و(ب) درجات احلرارة القصوى اليومية باملقارنة بدراسات علم
املناخ للفترة  1990-1981للفترتني :من  1951إلى ( 1980باللون األزرق) ومن
 1981إلى ( 2010باللون األحمر) باستخدام مجموعة بيانات .HadGHCND
ومتثل املنطقة الزرقاء املظللة واملنطقة احلمراء املظللة أبرد عشرة في املائة
وأحر عشرة في املائة على التوالي في (أ) الليالي و(ب) النهار خالل الفترة
 1980-1951وتشير املناطق املظللة الداكنة إلى عدد أبرد األيام (اللون األزرق
الداكن) ،والكمية التي زاد بها عدد األيام وأحر الليالي (اللون األحمر
الداكن) خالل الفترة  2010-1981باملقارنة بالفترة .1980-1951
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إذ تستخدم التعاريف املتساوقة ،مثالً ،عن األيام والليالى الباردة
(أقل من عشر املئني) ،واحلارة (أكثر من تسعني املئني) ،ليبينا
أن األيام والليالي احلارة قد زادت وأن األيام والليالي الباردة
قد انخفضت في معظم أقاليم العالم وإن كانت هناك بعض
االستثناءات القليلة في وسط وشرق أمريكيا الشمالية وجنوبي
أمريكا اجلنوبية إال أنها ال تتعلق في معظمها إال بدرجات احلرارة
في وقت النهار .وهذه التغيرات أكثر وضوح ًا بصفة عامة في
درجات احلرارة الدنيا املتطرفة مثل الليالي احلارة .ونتيجة لقصور
البيانات يتعذر وضع صلة سببية للزيادات في متوسط درجات
احلرارة إال أن السؤال  ،2.2الشكل  1يبني أن متوسط درجات
احلرارة املتطرفة قد تغير بالفعل .ومازالت املناقشات جارية عما
إذا كانت هذه التغيرات ترتبط ببساطة مبتوسط الزيادة في درجات
احلرارة (اخلطوط املتقطعة في السؤال  ،2.2الشكل  )1أو أن هذه
التغيرات في توزيع درجات حرارة النهار والليل قد حدثت.

درﺟﺎت اﳊﺮارة )أ(
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

0.08

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

أسئلة متواترة

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

ﻇﻮاﻫﺮ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة

ﺣﺎﻻت اﳉﻔﺎف ﻓﻲ وﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺷﻤﺎل ﻏﺮب أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

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

اﻷﻳﺎم واﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎردة
أﺷﺪ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ

السؤال  ،2.2الشكل  | 2اجتاهات التغير في تواتر (أو شدة) مختلف الظواهر املناخية املتطرفة (يشير اجتاه السهم إلى عالمة التغيير) منذ منتصف القرن
العشرين (باستثناء عواصف شمال األطلسي حيث تبدأ الفترة املشمولة من سبعينيات القرن املاضي.
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السؤال  | 3.1هل يحدث احترار للمحيطات؟

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

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

5000m

S

S
ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

N

اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

اﳌﻴﺎﻩ دون ا

اﳌﻴﺎﻩ دون اﳌﺪارﻳﺔ

500m

ﻣﻴ

ﺎ ﻩ ا ﻟ ﻄﺒ
ﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ

1000m
ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

اﻟﺴﻄﺢ

ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻄ
ﺒﻘﺎت اﻟﻮ
ﺳﻄﻰ

اﻟﺴﻄﺢ

2500m

ﻲ ﻣﻨ

ﻄﻘﺔ
ﻣﻴ ﺎﻩ

ﻗﺎ ع

اﶈ

A

2500m

اﻟ ﻘ ﻄ

ﺔﻓ

ﻲﺷ

ﻤﺎل اﻷ ﻃﻠﺴ ﻲ

اﻟﺴﻄﺢ

B

ﳌﺪ ا ر ﻳ ﺔ

اﻟﺴﻄﺢ

500m

1000m
ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء

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

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

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

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

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

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

3

3

2

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

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

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

2

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

البارامترات

(نسبة التغير مقابل
عصر ما قبل الصناعة)

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

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

(نسبة التغير مقابل
عصر ما قبل الصناعة)

درجة احلموضة ()pH

8.1714

7.9202

–

7.9207

–

أيونات الهيدروجني
(واحد من مليون جزئ
جرامي لكل كجم)

6.739e–9

1.202e–8

()78.4

1.200e–8

()78.1

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

9.10

18.10

()98.9

17.2

()89.0

أيون البيكربونات
(واحد من مليون جزئ
جرامي لكل كجم)

1723.4

1932.8

()12.15

1910.4

()10.9

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

228.3

143.6

(–)37.1

152.9

(–)33.0

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

1960.8

2094.5

()6.82

2080.5

()6.10

مالحظات:

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

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

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

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

134

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 4.2هل األنهار اجلليدية آخذة في االختفاء في املناطق اجلبلية؟

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

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

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

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

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

اﳌﻜﻮن اﻟﺸﻤﺴﻲ )ب(

0.8

اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ويتمثل أهم مكون فى تقلبية املناخ الداخلية في التذبذب
اجلنوبي  -النينيو الذي له تأثير كبير على التقلبات من عام
آلخر في درجة احلرارة املدارية ومتوسط احلرارة العاملية (السؤال
 ،5.1الشكل  1د) .وقد وجهت درجات حرارة سنوية مرتفعة
نسبي ًا خالل ظواهر النينيو مثل تلك التي حدثت خالل الفترة
.1998-1997

درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )أ(

0.0

السؤال  ،5.1الشكل  | 1تباينات درجات احلرارة السطحية العاملية من
 1870إلى  ،2010والعوامل الطبيعية (الشمسية والبركانية والداخلية)،
والبشرية املنشأ التي تؤثر عليها( .أ) سجل درجة احلرارة السطحية
العاملية ( )2010-1870باملقارنة مبتوسط درجة احلرارة السطحية العاملية
للفترة ( 1990-1961اخلط األسود) .منوذج لتغير درجة احلرارة السطحية
العاملية (أ :اخلط األحمر) أعد باستخدام التأثيرات اإلجمالية على درجة
احلرارة نتيجة للعوامل الطبيعية (ب ،ج ،د) والعوامل البشرية املنشأ (ﻫ).
(ب) االستجابة التقديرية في درجات احلرارة لعامل القسر الشمسي.
(ج) تقديرات استجابة درجات احلرارة للثورات البركانية( .د) التقلبية
التقديرية في درجات احلرارة نتيجة للتقلبية الداخلية ،التي ترتبط هنا
بالتذبذب اجلنوبي – النينيو( .ﻫ) االستجابة التقديرية في درجات احلرارة
لعامل القسر واألنشطة البشرية املنشأ ،ومكون تبريدي من معظم الهباء
اجلوي.
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السؤال  | 5.2ملاذا معدل التغيير احلالي في مستوى سطح البحر غير معتاد؟
يعد معدل التغيير العاملي في متوسط مستوى سطح البحر – الذي يبلغ متوسطه  0.2 ± 1.7مم سنوي ًا للقرن العشرين بأكمله وما بني
و 3.6مم سنوي ًا منذ عام ( 1993الفصل  – )13أمراً غير معتاد في بيان التقلبات على مستوى القرن خالل األلفيتني األخيرتني .غير أنه حدثت
معدالت أسرع بكثير في التغيرات في مستوى سطح البحر خالل الفترات األخيرة من التفكك السريع في الصفائح اجلليدية مثل التحوالت
بني الفترات اجلليدية وبني اجلليدية .كما أن التأثيرات التكتونية االستثنائية ميكن أن حترك التغيرات احمللية البالغة السرعة في مستوى سطح
البحر حيث جتاوزت املعدالت احمللية املعدالت العاملية احلالية للتغير.
2.8

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

وبالنسبة لفترة املائة واخلمسني عام ًا املاضية ،سجل التغير في مستوى سطح البحر في محطات قياس املد واجلزر ،وخالل العشرين عام ًا املاضية
بواسطة مقاييس االرتفاع الساتلية .وتتساوق نتائج هاتني املجموعتني من البيانات بالنسبة للفترة املتداخلة .وقد يبدو املعدل املتوسط العاملي
الرتفاع مستوى سطح البحر البالغ ~ 0.2 + 1.7مم سنوي ًا خالل القرن العشرين خالل العقدين املاضيني – قد يكون صغيراً باملقارنة برصدات
تذبذبات األمواج واملد واجلزر حول العالم والتي قد تصل إلى أضعاف كثيرة لتلك القيمة في حدود حجم أكبر .غير أنه إذا استمرت هذه
املعدالت لفترات زمنية طويلة ،فإن احلجم ينطوي على نتائج مهمة بالنسبة للمناطق الساحلية املنخفضة الكثيفة السكان حيث ميكن أن
تؤدى حتى زيادات صغيرة في مستوى سطح البحر إلى غمر مناطق أرضية شاسعة.
وقبيل فترة استخدام األجهزة ،كانت املعدالت احمللية لتغير مستوى سطح البحر تقدر من القياسات غير املباشرة املسجلة في احملفوظات املتعلقة
بالترسبات والصخور األحفورية واملناطق األثرية .وهذه السجالت غير املباشرة محدودة مكاني ًا وجتسد ك ً
ال من الظروف احمللية والعاملية.
وتتعزز عملية استنباط اإلشارات العاملية وإن كانت تلتحم في إشارة مشتركة عندما تتوافر السجالت غير املباشرة الفردية من مختلف األوضاع
البيئية .ومن اجلدير باملالحظة أن احملفوظات اجليولوجية – وخاصة تلك التي تعود إلى ما قبل نحو  20000سنة – ال ترصد في معظم الظروف
سوى تغير مستوى سطح البحر على مستوى آالف السنني .ولذا فإن تقديرات معدالت التغير في مستوى سطح البحر على مستوى القرن
تعتمد على املعلومات على مستوى األلفية ،إال أنه ينبغي أن يكون مفهوم ًا أن هذه البيانات ال تستبعد بالضرورة املعدالت األسرع للتغيرات
في مستوى سطح البحر على نطاق القرن.
وتتيح عمليات استنباط مستوى سطح البحر لأللفيتني األخيرتني فرصة الستخدام السجالت غير املباشرة للتداخل مع فترة استخدام األجهزة
بل واالمتداد ملا بعدها .ويأتي مثال حدث مؤخراً من رواسب مستنقعات امللح على ساحل األطلسي في الواليات املتحدة مقترنة باستنباط
مستوى سطح البحر استناداً إلى بيانات مقياس املد واجلزر وتنبؤات النماذج لتوثيق املعدل املتوسط للتغير في مستوى سطح البحر منذ أواخر
القرن التاسع عشر البالغ  0.2 ± 2.1مم سنوياً .ويتجاوز هذا االرتفاع على طول القرن أي معدل تغير آخر على مستوى القرن في السجل
الكامل لعام  2000لنفس هذا اجلزء من الساحل.
وقد ووجهت ،في بعض األحيان ،خالل األطر الزمنية األطول مدى ،معدالت وقدرات أطول بكثير للتغيرات في مستوى سطح البحر .وأسفرت
الدورات املناخية اجلليدية ،فيما بني الفترات اجلليدية خالل السنوات البالغة  500000املاضية عن تغييرات في مستويات سطح البحر العاملية
تصل إلى نحو  120إلى  140متراً .وحدث قدر كبير من هذه التغيرات في مستوى سطح البحر خالل  10000إلى  15000سنة عند االنتقال من
العصر اجلليدي الكامل إلى عصر ما بني الفترات اجلليدية مبعدالت متوسطة تتراوح بني  10و 15مم سنوياً .ولم تستمر هذه املعدالت العالية إال
عندما كانت األرض تخرج من فترات التجلد املتطرف عندما اتصلت صفائح اجلليد الكبيرة باحمليطات .وعلى سبيل املثال ،فإنه خالل فترة
االنتقال من احلدود القصوى اجلليدية األخيرة (منذ نحو  21000سنة) إلى الفترات بني اجلليدية احلالية ( ،Holoceneخالل فترة
الـ 11650
سنة األخيرة) ،أشارت رواسب الشعاب املرجانية األحفورية إلى أن مستوى سطح البحر قد ارتفع فجأة بنحو  14إلى  18مم في أقل من  500عام.
ويعرف هذا احلدث بنبض ذوبان املياه  1ألف حيث وصل معدل ارتفاع مستوى سطح البحرإلى أكثر من  40مم سنوياً.
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وتشمل التأثيرات املناخية التقلبات في درجات حرارة احمليطات التي تتسبب في متدد أو تقلص مياه البحر ،والتغيرات في حجم األنهار
اجلليدية والصفائح اجلليدية ،والتحوالت في التيارات احمليطية .وتنتج التغيرات احمللية واإلقليمية في هذه العوامل املناخية واجليوفيزيائية
انحرافات كبيرة في التقدير العاملي للمعدل املتوسط لتغير مستوى سطح البحر .وعلى سبيل املثال فإن مستوى البحر احمللي ينخفض مبعدل
يقترب من  19مم سنوي ًا على طول الساحل الشمالي للسويد (خليج بوتنيا) نتيجة لالرتفاع اجلاري الناجم عن اجلليد القاري الذي انصهر
بعد الفترة اجلليدية األخيرة .وعلى العكس من ذلك ،ارتفع مستوى سطح البحار احمللية مبعدل يبلغ ~ 20مم سنوي ًا من  1960إلى  2005في
جنوب بانكوك وذلك بالدرجة األولى استجابة لالنخفاض الناجم عن إستخراج املياه اجلوفية.

أسئلة متواترة
وتشير هذه األمثلة من األطر الزمنية األطول مدى إلى أن معدالت التغير في مستوى سطح البحر كانت أكبر مما يرصد هذه األيام إال أنه يجب
أال يغيب عن البال أنها حدثت كلها في ظروف خاصة في أوقات التحول من عصر جليدي كامل إلى ظروف الفترات بني اجلليدية؛ في أماكن
مازالت حتدث فيها التأثيرات الالحقة طويلة األجل لهذه الفترات االنتقالية؛ في مواقع االضطرابات التكتونية الرئيسية أو الدلتات الكبرى
حيث يسيطر الهبوط الناشئ عن تراص الرواسب الذي يتعاظم في بعض األحيان نتيجة إلستخراج السوائل من األرض.
ويؤيد السجل املستند إلى األجهزة واملعلومات اجليولوجية النتيجة التي مفادها أن املعدل احلالي ملتوسط التغير العاملي في مستوى سطح البحر
غير معتاد باملقارنة بذلك الذي رصد و/أو بالتقديرات املتعلقة باأللفي عام املاضيني .وقد رصدت املعدالت العالية في السجل اجليولوجي
وخاصة خالل أوقات االنتقال بني عصرين جليديني وفيما بني الفترات اجلليدية.
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السؤال  ،5.2الشكل ( | 1أ) تقديرات املعدل املتوسط للتغير في مستوى سطح البحر (باملم سنوياً) خلمس فترات زمنية مختارة :االنتقال األخير من
العصر اجلليدي إلى ما بني الفترات اجلليدية ،ونبضة املاء الناجت عن االنصهار  1ألف ،واأللفا عام األخيرين ،والقرن العشرين ،وفترة قياس االرتفاع بالسواتل
( .)2012-1993وتشير األعمدة الزرقاء إلى الفترات الزمنية لالنتقال من عصر جليدي إلى فترة بني جليدية حيث تشير األعمدة البرتقالية إلى الفترة بني
اجلليدية احلالية .وتشير األعمدة السوداء إلى نطاق القيم احملتملة للمعدل املتوسط للتغير في مستوى سطح البحر العاملي .وتالحظ املعدالت املرتفعة الشاملة
خلصائص التغير في مستوى سطح البحر في أوقات االنتقال من العصر اجلليدي إلى ما بني الفترات اجلليدية (ب) املنظر املوسع ملعدل التغير في املتوسط العاملي
ملستوى سطح البحر خالل ثالث فترات زمنية في ما بني الفترات اجلليدية احلالية.
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السؤال  | 6.1هل ميكن أن يؤدي إطالق امليثان أو ثاني أكسيد الكربون بسرعة من انصهار التربة الصقيعية أو احترار
احمليطات إلى إحداث زيادة كبيرة في االحترار؟
التربة الصقيعية عبارة عن أرض متجمدة بصورة دائمة ،توجد أساس ًا عند خطوط العرض املرتفعة في منطقة القطب الشمالي .وحتتوى التربة
الصقيعية مبا في ذلك تلك الواقعة حتت املاء على اجلروف الضحلة للمحيط املتجمد الشمالي وحتتوي على رواسب قدمية للكربون العضوي.
وبعض هذه الرواسب من املواد املتبقية من العصر اجلليدي األخير وحتتفظ مبا ال يقل عن ضعف كمية الكربون املوجودة حالي ًا في الغالف
اجلوي في شكل ثاني أكسيد كربون (  .)COوفي حالة انطالق جزء كبير من هذا الكربون في شكل ميثان وثاني أكسيد كربون ،فإنه يزيد
من التركيزات في الغالف اجلوي مما يؤدي إلى ارتفاع كميات امليثان وثاني أكسيد الكربون املطلقة ،ويؤدي إلى تأثيرات تفاعلية تزيد من
االحترار العاملي.
2

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

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

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

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

ﺗﺮﺑﺔ ﺻﻘﻴﻌﻴﺔ
 1850-1500ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻬﺎر
~ 80ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

إﻃﻼق ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن
 12-1ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

اﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺮواﺳﺐ
~ 8ﺗﻴﺮاﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

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

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

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

12

15

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

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

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

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري

اﻟﺘﻨﻔﺲ

ﺗﺒﺎدل اﻟﻐﺎزات
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ
ﻣﻦ  100-1ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﺮﺑﺔ

ﺳﻄﺢ اﶈﻴﻄﺎت
ﻣﻦ  10-1ﺳﻨﲔ

ﻣﻦ  500-10ﺳﻨﺔ

ﺻﺨﻮر
اﻟﻘﺸﺮة اﻷرﺿﻴﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري

اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻣﻦ  2000-100ﺳﻨﺔ

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

10,000

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

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

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

اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷرض
ﻟﻐﺰو اﶈﻴﻂ

ﻏﺰو اﶈﻴﻂ

5000
4000

اﶈﻴﻂ

3000
2000

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ
اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ
10 000

اﻟﻐﻼف اﳉﻮي

8000

6000

4000

2000

1500

1000

500

اﻟﺰﻣﻦ )اﻟﺴﻨﻮات(

200

150

100

50

)ﺑﻴﺘﺎﻏﺮام ﻛﺮﺑﻮن(

اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

1000

0

0

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

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

ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪارﻳﺔ

اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري

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

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

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

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

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺤﺐ
آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ

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

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

أسئلة متواترة

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

اﻷﻫﺒﺎء اﳌﺸﺘﺘﺔ

)ب(

)(a
)أ(

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

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

اﻷﻫﺒﺎء اﳌﺎﺻﺔ

)د(

)ج(
)(c

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

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

السؤال  ،7.2الشكل  | 1عرض عام للتفاعالت بني األهباء واألشعة الشمسية وتأثيرهما على املناخ .وتبني اللوحتان إلى اليسار التأثيرات اإلشعاعية الفورية
للهباء في حني تبني اللوحتان إلى اليمني تأثيرهما الشامل بعد استجابة النظام املناخي لتأثيراتهما اإلشعاعية.
147

أسئلة متواترة

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

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻷﻫﺒﺎء اﳉﻮﻳﺔ واﻟﺴﺤﺐ
)أ(

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

)ب(

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

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

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

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

ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻊ اﻣﺘﺼﺎص
اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ

E

اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت

B

اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ

F

اﻹﺳﺮاع ﺑﻮﺗﻴﺮة
اﻟﺘﺠﻮﻳﺔ

C

J

ﻧﺸﺮ اﳌﺮﻳﺎ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

G

زﻳﺎدة وﺿﺎءة
اﶈﺎﺻﻴﻞ

K

ﺣﻘﻦ اﻟﻬﺒﺎء ﻓﻲ
اﻷﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮ

H

ﺗﺒﻴﻴﺾ ﻗﻤﻢ اﻷﺳﻄﺢ

L

زﻳﺎدة وﺿﺎءة
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

I

إزاﻟﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻬﻮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ

D

ﺗﺨﺼﻴﺒﺎت
اﶈﻴﻄﺎت

A

G

H

F

L
K

E
D

J

إدارة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

زﻳﺎدة وﺿﺎءة
اﶈﻴﻄﺎت ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

I

C

B

A

السؤال  ،7.3الشكل  | 1عرض عام لبعض طرائق الهندسة اجليولوجية املقترحة بالصورة التي طرحت بها طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون (انظر القسم .
لالطالع على التفاصيل)( :ألف) إضافة عناصر غذائية للمحيطات (تخصيب احمليطات) مما يزيد من إنتاجية احمليط عند سطحه ،ونقل جزء من الكربون
البيولوجي إلى أسفل؛ (باء) تضاف قلوية من معادن صلبة إلى احمليطات لزيادة ذوبان ثاني أكسيد الكربون املوجود في الغالف اجلوي في احمليطات؛ (ج) زيادة
معدل جتوية الصخور السيليكانية ،وانتقال املعادن الكربوناتية الذائبة إلى احمليطات؛ (دال) احتجاز ثاني أكسيد كربون الغالف اجلوي كيميائي ًا وتخزينه حتت
اليابسة أو في احمليطات؛ (هاء) حرق الكتلة احليوية في محطة للطاقة الكهربائية مع الكربون احملتجز ،تخزين ثاني أكسيد الكربون احملتجز حتت اليابسة أو في
احمليطات؛ (واو) احتجاز ثاني أكسيد الكربون من خالل التشجير وإعادة التشجير وتخزينه في النظم اإليكولوجية لألرض .طرائق إدارة األشعة الشمسية
(ملزيد من التفاصيل ،انظر القسم )7.7؛ (زاي) وضع أجهزة عاكسة في الفضاء لتعكس األشعة الشمسية؛ (حاء) حقن الهباء في الستراتوسفير؛ (طاء)
تخصيب السحب البحرية لزيادة عاكسيتها؛ (ياء) فقاقيع صغيرة على سطح احمليطات لزيادة عاكسيتها؛ (كاف) زيادة زراعة املزيد من احملاصيل العاكسة؛
(الم) تبييض األسطح والهياكل املبنية األخرى.
6 5
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طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون
تهدف طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون  CDRإلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي من خالل عمليات تعديل متعمدة في
دورة الكربون أو بأساليب صناعية (مثل النهج الكيميائية) .ويجري بعد ذلك تخزين الكربون املسحوب من الغالف اجلوي في اليابسة
واحمليطات أو في مستودعات جيولوجية .وتعتمد بعض طرائق  CDRعلى العمليات البيولوجية مثل التوسع في عمليات التشجير وإعادة
التشجير ،وامتصاص الكربون في التربة من خالل الفحم األحيائي ،والطاقة احليوية مع احتجاز الكربون وتخزينه ( )BECCSوتخصيب
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احمليطات .وسوف تعتمد الطرائق األخرى على العمليات اجليولوجية مثل التجوية املعجلة لصخور السيليكات والكربونات – على األرض
أو في احمليطات (انظر السؤال  ،7.3الشكل  .)1ويجري بعد ذلك تخزين ثاني أكسيد الكربون املزال من الغالف اجلوي في شكل عضوي
في املستودعات األرضية أو في شكل غير عضوي في املستودعات احمليطية واجليولوجية حيث يتعني تخزينه مئات السنني على األقل لكي
حتقق  CDRفعاليتها.
وتقلل طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون ( )CDRالقسر اإلشعاعي لثاني أكسيد الكربون بنفس القدر الذي حتقق به فعاليتها في إزالة ثاني
أكسيد الكربون من الغالف اجلوي وإبعاد ثاني أكسيد الكربون املزال من الغالف اجلوي .وقد تقلل بعض الطرائق من حتمض احمليطات
(انظر السؤال  )3.2في حني أن بعض الطرائق األخرى التي تشمل التخزين احمليطي قد تزيد بد ًال من ذلك من حتمض احمليطات إذا كان
الكربون املمتص في شكل ثاني أكسيد كربون ذائب .ويتمثل أحد أوجه عدم اليقني الرئيسية املتصلة بفعالية طرائق  CDRفي القدرة على
التخزين ،واستدامة الكربون املخزن .فإزالة الكربون املستدامة وتخزينها بواسطة  CDRتؤدي إلى خفض احترار املناخ في املدى الطويل .غير
أن إستراتيجيات التخزين غير املستدام تتيح عودة ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف اجلوي حيث يسهم مرة أخرى في االحترار .وسوف
تعوض اإلزالة املتعمدة لثاني أكسيد الكربون بواسطة طرائق  CDRجزئيا باستجابة مستودعات الكربون األرضية واحمليطية في حالة انخفاض
تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .ويعزى ذلك إلى أن بعض هذه املستودعات سوف يطلق إلى الغالف اجلوي ثاني أكسيد
الكربون البشري املنشأ الذي كان قد خزن في السابق .ولذا فإن القضاء متام ًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشري املنشأ يتطلب أن ال
تقتصر تقنيات  CDRعلى مجرد إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي تراكم في الغالف اجلوي منذ عصور ما قبل الصناعة بل وأن يشمل الكربون
البشري املنشأ الذي سبق أن امتصه الغالف احليوي لليابسة واحمليطات.
وال ميكن زيادة حجم الطرائق البيولوجية ومعظم طرائق  CDRالتجوية الكيميائية إلى ما ال نهاية ،فهي محدودة بالضرورة بالقيود الفيزيائية
أو البيئية املختلفة ،مثل الطلبات املتنافسة على األراضي .ولدى افتراض معدل أقصى لإلحتجاز عن طريق  CDRقدره  200بيتاغرام كربون
للقرن من توليفة من طرائق  ،CDRفإن ذلك سوف يستغرق نحو قرن ونصف القرن إلزالة ثاني أكسيد الكربون املنبعث خالل اخلمسني عام ًا
املاضية مما يؤدي إلى تعذر التخفيف من تغير املناخ بسرعة حتى بالنسبة ملجموعة من طرائق  CDRاملضافة .وميكن من حيث املبدأ أن تعمل
طرائق امتصاص الهواء املباشرة بصورة أسرع إال أنه قد يحدها التنفيذ الواسع النطاق مبا في ذلك استخدام الطاقة والقيود البيئية.
وميكن أن ينطوي  CDRعلى آثار جانبية مناخية وبيئية .فاإلنتاجية النباتية املعززة ،مثالً ،قد تزيد من انبعاثات أكسيد النيتروز  ،N Oوهو
من الغازات التي لها قدرة تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون  COعلى إحداث االحترار .وميكن أن تغير زيادة واسعة النطاق في الغطاء
النباتي – من خالل التشجير أو زراعة محاصيل الطاقة من خواص سطح األرض مثل انعكاسية السطح والتدفقات املثيرة لالضطراب .وقد
أظهرت بعض دراسات النمذجة أن زراعة الغابات في املناطق الشمالية التي تغطيها الثلوج موسمي ًا ميكن في الواقع أن يسرع االحترار العاملي
في حني أن زراعة الغابات في املناطق املدارية قد يكون أكثر فعالية في إبطاء االحترار العاملي .وسيكون لطرائق  CDRاملرتكزة على احمليطات
والتي تعتمد على اإلنتاج البيولوجي (مثل تخصيب احمليطات) العديد من اآلثار اجلانبية على النظم اإليكولوجية للمحيطات ،وحمضية
احمليطات ،وقد تنتج انبعاثات من غازات االحتباس احلراري غير ثاني أكسيد الكربون.
2

2

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

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

0

0

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

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

0.5

-2

اﻟﺴﻨﺔ

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

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

2

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

0

0

0

0

0

4

2

0.6

ﺑﺨﺎر اﳌﺎء

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

0.8

السؤال  ،8.1الشكل  | 1رسم توضيحي للدورة املائية وتفاعلها مع ظاهرة تأثير
االحتباس احلراري .ويشير الرسم املدرج إلى أعلى يسار الشكل إلى الزيادة
النسبية في التركيز احملتمل لبخار املاء في الهواء مع الزيادة في درجة احلرارة
(نحو  7في املائة لكل درجة) .وتبني اجلدائل البيضاء البخر الذي يعوضه
سقوط اإلمطار إلغالق موازنة املياه .وتبني األسهم احلمراء األشعة حتت احلمراء
اخلارجة التي ميتصها بخار املاء والغازات األخرى جزئياً ،وهي عملية تشكل
أحد مكونات تأثير االحتباس احلراري .وال تظهر العمليات الستراتوسفيرية في
هذا الشكل.
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ويعمل بخار املاء بطريقة مختلفة عن ثاني أكسيد الكربون بأحد الطرق اجلوهرية :فإن بوسعه التكثف والتساقط .فعندما يبرد الهواء احململ
بالرطوبة العالية ،يتكثف جزء من بخار املاء ويتحول إلى قطيرات ماء أو جزيئات جليد ،وتسقط أمطاراً .وتبلغ فترة البقاء العادية لبخار املاء
في الغالف اجلوي عشرة أيام .ويقل تدفق بخار املاء في الغالف اجلوي من املصادر البشرية املنشأ بدرجة كبيرة عن البخر «الطبيعي» ولذا فإن
تأثيره ال يذكر على التركيزات الشاملة ،وال يسهم إسهام ًا كبيراً في تأثير االحتباس احلراري الطويل األجل .وهذا هو السبب الرئيسي في أن
بخار املاء التروبوسفيري (الذي يوجد عادة عند ارتفاع يقل عن  10كيلومترات) ال يعد غازاً من غازات االحتباس احلراري التي تسهم في
القسر اإلشعاعي.
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ولبخار املاء في الوقت الراهن التأثير األكبر على االحتباس احلراري في الغالف اجلوي لألرض .غير أن غازات االحتباس احلراري األخرى ،ثاني
أكسيد الكربون  COبالدرجة األولى ،ضرورية لدعم وجود بخار املاء في الغالف اجلوي .والواقع أنه في حالة إزالة هذه الغازات من الغالف
اجلوي ،تهبط درجة حرارته مبا يكفي إلحداث انخفاض في بخار املاء ،مما يؤدي إلى حدوث هبوط مفاجئ في تأثير االحتباس احلراري األمر
الذى يقحم األرض فى حالة جتمد .وعلى ذلك فإن غازات االحتباس احلراري غير بخار املاء توفر هيكل درجات احلرارة الذي يدعم املستويات
احلالية لبخار املاء في الغالف اجلوي .ففي حني أن ثاني أكسيد الكربون ميثل عنصر التحكم الرئيسي البشري املنشأ في املناخ ،فإن بخار املاء
ميثل التأثير التفاعلي القوي السريع الذي يقوي من أي تأثير قسري أولي بعامل معتاد يتراوح بني ضعفني وثالثة أضعاف .وبخار املاء ليس
تأثيراً قسري ًا أولي ًا كبيراً إال أنه مع ذلك عامل جوهري في املناخ.
2
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السؤال  | 8.2هل للتحسينات في جودة الهواء تأثير على تغير املناخ؟
نعم تؤثر التحسينات في جودة الهواء على املناخ ،إال أن ذلك يعتمد على نوع امللوث أو امللوثات التي حتد منها ،وبوسعها إما أن تبرد املناخ
أو تصيبه باالحترار .ففي حني أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت (  ،)SOمثالً ،يؤدي إلى زيادة االحترار ،فإن التحكم في انبعاثات
أكسيد النيتروز ( )NOxله تأثير مبرد (من خالل خفض األوزون التروبوسفيري) وله أيض ًا تأثير احتراري (نتيجة لتأثيره على فترة بقاء امليثان
في الغالف اجلوي وإنتاج الهباء) .كما ميكن أن يؤثر تلوث الهواء في أمناط سقوط األمطار.
ومتثل جودة الهواء عادة مقياس ًا للملوثات السطحية التي يحملها الهواء مثل األوزون ،وأول أكسيد الكربون ،وأكاسيد النيتروجني ،والهباء
اجلوي (اجلسيمات الصلبة أو السائلة) .ويؤدي التعرض لهذه امللوثات إلى تفاقم أمراض اجلهاز التنفسي واألوعية القلبية ،ويضر بالنبات
ويدمر املباني .ولهذه األسباب ،فإن معظم املراكز احلضرية الرئيسية تعمل على مكافحة إطالق امللوثات التي يحملها الهواء.
وخالف ًا لثاني أكسيد الكربون (  )COوغيره من غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،قد يستمر أوزون الهباء اجلوي في التروبوسفير
في الغالف اجلوي لفترة ال تتجاوز بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ،غير أن االقترانات غير املباشرة داخل نظام األرض قد تطيل أمد تأثيراتها.
وهذه امللوثات تكون عادة أكثر قوة بالقرب من منطقة انبعاثاتها أو تكونها ،حيث ميكن أن حتدث اضطرابات محلية أو إقليمية في املناخ
حتى ولو كان متوسط تأثيراتها عاملي ًا ضئيالً.
وتؤثر امللوثات الهوائية في املناخ بطرق مختلفة بحسب خواصها الفيزيائية والكيميائية .وسوف تؤثر غازات االحتباس احلراري الناشئة من
التلوث في املناخ وذلك بالدرجة األولى من خالل األشعة ذات املوجة القصيرة واملوجة الطويلة ،في حني ميكن للهباء أن يؤثر باإلضافة إلى
ذلك في املناخ من خالل التفاعالت بني السحب والهباء.
وقد جرى حتديد جوانب الرقابة على انبعاثات امليثان البشرية املنشأ (السؤال  ،8.2الشكل  )1خلفض األوزون السطحي على أنه ميثل أوضاع ًا
مفيدة في جميع األحوال .غير أن نتائج الرقابة على سالئف األوزون األخرى ال تكون واضحة دائماً .فمثالً ،قد يتوقع أن يكون حلاالت الرقابة
على انبعاثات أكاسيد النيتروجني تأثير مبرد بالنظر إلى أنها تخفض من األوزون الستراتوسفيري ،إال أن تأثير فترة بقاء امليثان  ،CHوتكون
الهباء قد يتسبب على األرجح ،بد ًال من ذلك ،في حتقيق احترار شامل.
وقد حددت الرصدات الساتلية زيادة في تركيزات ثاني أكسيد الكبريت ( ( )SOالسليف الرئيسي ألهباء الكبريتات املشتتة) من محطات
الطاقة العاملة بحرق الفحم في شرقي آسيا خالل العقود القليلة األخيرة .وتستخدم أحدث محطات الطاقة أجهزة غسل الغازات للحد من
هذه االنبعاثات (دون أن يشمل ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتزامنة وما يرتبط بها من احترار طويل األجل للمناخ) .ويحسن
ذلك من جودة الهواء إال أنه يقلل أيض ًا من التأثير املبرد ألهباء الكبريتات ومن ثم يؤدي إلى تفاقم االحترار .وحتدث األهباء املبردة من خالل
التفاعالت بني الهباء واألشعة ،وبني الهباء والسحب ،ويقدر بنحو  0.9واط/م( 2جميع األهباء مجتمعة ،القسم  )8.3.4.3منذ عصر ما
قبل الصناعة ومنوها على وجه اخلصوص خالل النصف الثاني من القرن العشرين لدى زيادة االنبعاثات البشرية املنشأ بدرجة شديدة.
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ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻮاد
اﳉﺴﻴﻤﺔ

اﻟﻜﺮﺑﻮن
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اﺣﺘﺮار

اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ

اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة

أول أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

أﻛﺎﺳﻴﺪ
اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﲔ

اﳌﻴﺜﺎن

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ

اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻷﺳﻮد

ﺣﺎﻻت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻷوزون

ﺗﺒﺮﻳﺪ

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

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

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

اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

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

درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
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السؤال  ،9.1الشكل  | 1قدرة النموذج على محاكاة املتوسط السنوي
لدرجات احلرارة وأمناط سقوط األمطار على النحو املبني من نتائج ثالث مراحل
أخيرة من مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( ،CMIP2مناذج من نحو عام ،2000
 ،CMIP3مناذج من نحو عام  ،CMIP5 ،2005اجليل احلالي من النماذج) .ويبني
الشكل االرتباط (وهو قياس لتماثل األمناط) بني درجات احلرارة املرصودة
وتلك املنمذجة (اللوحة العليا) وسقوط األمطار (اللوحة السفلى) .وتشير
القيم الكبيرة إلى حتسن التواصل بني األمناط املنمذجة واملرصودة واملكانية.
وتشير الرموز السوداء إلى معامل االرتباط لفرادى النماذج ،بينما تشير الرموز
اخلضراء الكبيرة إلى القيم الوسطية (أي نصف نتائج النموذج أعاله والنصف
اآلخر أقل من هذه القيم) .ويتضح التحسن في أداء النماذج من الزيادة في
االرتباط بني أجيال النماذج املتعاقبة).
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والنماذج املناخية احلالية أفضل ،من حيث املبدأ ،من النماذج السابقة غير أن كل جزء صغير في التعقيد املضاف ،والذي يرمي إلى حتسني
بعض جوانب املناخ اخلاضعة للمحاكاة ،يضيف أيض ًا مصادر جديدة للخطأ احملتمل (عن طريق بارامترات عدم اليقني ،مثالً) ،والتفاعالت
اجلديدة بني مكونات النموذج التي قد تؤدى ،ولو مؤقتاً ،إلى تدهور محاكاة النموذج جلوانب أخرى من النظام املناخي .وعالوة على ذلك
فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرز ،مازال عدم اليقني العلمي قائم ًا بشأن تفاصيل الكثير من العمليات.
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ومع ذلك ،إذا حسبت املقاييس بصورة متساوقة ،ميكن للمرء أن يقارن بني مختلف أجيال النماذج .وتبني نتائج هذه املقارنات عموم ًا
أنه على الرغم من أن كل جبل يعرض نطاق ًا من األداء ،فإن متوسط مؤشر أداء النموذج حتسن باطراد من جبل إلى جبل .ويرد أحد األمثلة
على التغيرات في أداء النماذج مبرور الوقت في السؤال  ،9.1الشكل  ،1الذي يبني التحسينات اجلارية وإن كانت متواضعة .ومن اجلدير
باملالحظة أن كال من أسوأ وأحسن منوذج أداء يبني حدوث حتسن ،وأن هذا التحسن يأتي بالتوازي مع الزيادة في تعقيد النماذج ،والتخلص
من التعديالت االصطناعية في جتمع الغالف اجلوي واحمليطات (ما يسمى «بتعديالت التدفق») .وتشمل بعض أسباب هذا التحسن زيادة
فهم مختلف العمليات املناخية والتمثيل األفضل لهذه العمليات في النماذج املناخية .كما أن زيادة رصدات األرض الشاملة تعتبر محرك ًا
أيض ًا لهذه التحسينات.
اإلجابة عن السؤال املطروح إذا هي نعم ،يتزايد حتسن النماذج املناخية ،وميكن أن نوضح ذلك مبقاييس أداء كمية تستند إلى رصدات
تاريخية .وعلى الرغم من أنه ال ميكن تقييم اإلسقاطات املناخية املستقبلية بصورة مباشرة ،فإن النماذج املناخية تستند ،إلى حد كبير،
ملبادئ فيزيائية قابلة للتحقق ،وقادرة على أن تنتج الكثير من اجلوانب املهمة عن االستجابة السابقة للتأثير القسري اخلارجي .وبهذه الطريقة،
فإنها توفر استعراض ًا سليم ًا من الناحية العلمية الستجابة املناخ ملختلف سيناريوهات التأثير القسري البشري املنشأ.
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158

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 10.1املناخ يتغير دائماً .كيف نحدد أسباب التغيرات املرصودة؟
تقيم أسباب التغيرات الطويلة األجل املرصودة في املناخ (على نطاقات زمنية أطول من عقد) من خالل حتديد ما إذا كانت «البصمة» املتوقعة
ملختلف أسباب تغير املناخ موجودة في السجل التاريخي .وتستمد هذه البصمات من عمليات احملاكاة املنمذجة املعتمدة على احلاسوب
ملختلف أمناط تغير املناخ الناشئة عن التأثيرات القسرية املناخية املختلفة .وتشمل هذه التأثيرات القسرية ،على نطاقات زمنية من عدة عقود،
بعض العمليات مثل الزيادات في غازات االحتباس احلراري أو التغيرات في السطوع الشمسي .وميكن أن حتدد ،من خالل مقارنة أمناط
البصمات اخلاضعة للمحاكاة باألمناط املناخية املرصودة ،ما إذا كانت التغيرات املرصودة قد فسرت ،على أفضل وجه ،من خالل أمناط تلك
البصمات أو بواسطة التقلبية الطبيعية التي حتدث دون أي تأثير قسري.
وتتضح بصمات الزيادات في غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ بجالء في منط تغير املناخ املرصود في القرن العشرين .وال ميكن تفسير
التغير املرصود إال عن طريق بصمات التأثيرات القسرية الطبيعية أو التقلبية الطبيعية التي حتاكيها النماذج املناخية .ولذا فإن دراسات العزو
قد تؤيد النتيجة التي تفيد بأنه من احملتمل بدرجة كبيرة أن تكون األنشطة البشرية قد تسببت بأكثر من نصف الزيادة املرصودة في املتوسط
العاملي لدرجات احلرارة السطحية من  1951إلى .2010

وميكن أن ينتج تغير املناخ أيض ًا عن التأثيرات القسرية الطبيعية اخلارجة عن النظام املناخي مثل االنفجارات البركانية أو التغيرات في
سطوع الشمس .وتعد التأثيرات القسرية من هذا القبيل مسؤولة عن التغيرات الضخمة في املناخ والتي جرى توثيقها بوضوح في السجل
اجليولوجي .وتشمل التأثيرات القسرية البشرية التأثير انبعاثات غازات االحتباس احلراري أوالتلوث اجلسيمي في الغالف اجلوي .وميكن أن
يؤثر أي من هذه التأثيرات القسرية ،الطبيعية أو البشرية املنشأ ،في التقلبية الداخلية فض ً
ال عما تسببه في إحداث تغيير في املناخ املتوسط.
وتسعى دراسات العزو إلى حتديد أسباب التغير امللحوظ في املناخ املرصود – فنحن على دراية بأن املتوسط العاملي لدرجة احلرارة قد زاد خالل
القرن املاضي ،وعلى ذلك إذا كان التغير املرصود قد حدث قسراً فإن التأثير القسري الرئيسي يجب أن يتسبب في حدوث احترار ،ال تبريد.
وقد درست أسباب تغير املناخ الرسمية باستخدام جتارب محكومة بنماذج مناخية .وتسمى االستجابات التي تتم محاكاتها بالنماذج
للتأثيرات القسرية املناخية احملددة في كثير من األحيان بصمات تلك التأثيرات القسرية .ويتعني على النموذج املناخي أن يحاكي بصورة
يعتمد عليها أمناط البصمات املرتبطة بالتأثيرات القسرية املختلفة فض ً
ال عن أمناط التقلبية الداخلية دون قسر لتحقيق تقييم معقول ألسباب
تغير املناخ .وال يوجد منوذج يستطيع أن يحاكى باكتمال جميع جوانب املناخ إال أن الكثير من الدراسات املفصلة تشير إلى أن عمليات
ال مبا يكفي إلجراء عمليات تقييم األسباب.
احملاكاة باستخدام النماذج احلالية ُيعتمد عليها فع ً
ويبني السؤال  ،10.1الشكل  1جزءاً من تقييم بصمة التغير في درجة حرارة العالم على السطح خالل أو آخر القرن العشرين .ويعتبر التغير
املرصود في النصف األخير من القرن العشرين املبني بواسطة السالسل الزمنية السوداء في اللوحات إلى اليسار أكبر من القيم املسقطة من
مجرد التقلبية الداخلية .وتخفق عمليات احملاكاة الناشئة عن التأثيرات القسرية الطبيعية (اخلطوط الصفراء والزرقاء ،في اللوحة العليا إلى
اليسار) في محاكاة االحترار العاملي في أواخر القرن العشرين على السطح مع منط مكافئ للتغيير (اللوحة العليا إلى اليمني) يختلف متام ًا عن
ال أفضل بكثير
منط التغيير املرصود (الوسط إلى اليمني) .وتوفر عمليات احملاكاة التي تتضمن التأثيرات القسرية الطبيعية والبشرية املنشأ متثي ً
ملعدل التغيير الزمني (اللوحة السفلى إلى اليسار) والنمط املكافئ (اللوحة السفلى إلى اليمني) للتغير املرصود في درجات حرارة السطح.
ويبني كل من اللوحتني إلى اليسار أن النماذج احلاسوبية حتاكى تبرد السطح الناشئ عن تأثير القسر الطبيعي الذي رصد ملدة عام أو اثنني بعد
االنفجارات البركانية الكبرى مثل تلك التي وقعت في  1982و .1991وتظهر عمليات محاكاة التأثير القسري الطبيعي التغيرات في درجات
احلرارة قصيرة العمر عقب االنفجارات إال أن عمليات احملاكاة الطبيعية والبشرية املنشأ هى التي حتاكي اجتاه االحترار األطول مدى.
وسوف تفحص عملية تقييم األسباب األكثر اكتما ًال درجات احلرارة فوق السطح ورمبا في وجود متغيرات مناخية أخرى باإلضافة إلى نتائج
درجات احلرارة السطحية املبينة في السؤال  ،10.1الشكل  .1وقد أصبح من األيسر متييز أمناط البصمات املرتبطة بالتأثيرات القسرية املفردة
عندما يؤخذ املزيد من التقلبيات فى اإلعتبار في التقييم.
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ومناخ األرض في حالة تغير دائم ،وميكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب .ويتعني علينا أو ًال أن نتيقن ،لكي نحدد األسباب الرئيسية للتغيرات
املرصودة ،مما إذا كان التغير املرصود في املناخ يختلف عن التقلبات األخرى التي حتدث دون أي تأثير بشري على اإلطالق .وتعتبر تقلبية
املناخ دون تأثير قسري – وتسمى التقلبية الداخلية – نتيجة لعمليات داخل النظام املناخي .فالتقلبية احمليطية الواسعة النطاق مثل تقلبات
التذبذب اجلنوبي – النينيو ( )ENSOفي احمليط الهادئ ،هي املصدر الغالب فى تقلبية املناخ الداخلية على النطاقات الزمنية لعقود إلى قرون.

أسئلة متواترة

وعموماً ،يبني السؤال  ،10.1الشكل  1أن منط التغير املرصود في درجة احلرارة يختلف بدرجة كبيرة عن منط االستجابة للتأثير القسري
الطبيعي مبفرده .وتوفر االستجابة اخلاضعة للمحاكاة جلميع التأثيرات القسرية مبا في ذلك التأثيرات القسرية البشرية املنشأ مقارنة جيدة
للتغيرات املرصودة في السطح .وال ميكننا إجراء محاكاة صحيحة لتغير املناخ املرصود في اآلونة األخيرة دون إدراج االستجابة للتأثيرات
القسرية البشرية املنشأ مبا في ذلك غازات االحتباس احلراري ،واألوزون الستراتوسفيري والهباء اجلوى .ومازالت األسباب الطبيعية للتغير
تؤثر في النظام املناخي إال أن التغيرات األخيرة في درجات احلرارة تعزى إلى حد كبير إلى التأثيرات القسرية التي هي من صنع البشر.
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السؤال  ،10.1الشكل ( | 1إلى اليسار) السالسل الزمنية للتغير في املتوسط العاملي والسنوي لدرجات احلرارة السطحية من  1860إلى  .2010وتبني اللوحة
العليا إلى اليسار النتائج من مجموعتني من النماذج املناخية مدفوعة بالتأثيرات القسرية الطبيعية فقط (اخلطوط الزرقاء والصفراء) ،ومجموعة التغيرات،
ومتوسط درجات احلرارة (اخلطوط الزرقاء واحلمراء الكثيفة) .وتظهر ثالثة تقديرات مرصودة مختلفة في اخلطوط السوداء .وتبني اللوحة السفلى إلى اليسار
عمليات احملاكاة بواسطة نفس النماذج إال أنها مدفوعة بكل من التأثير القسري الطبيعي والتغيرات البشرية املنشأ في غازات االحتباس احلراري والهباء اجلوي.
وتبني إلى اليمني األمناط املكانية الجتاهات درجات احلرارة السطحية احمللية من  1951إلى  .2010وتبني اللوحة العليا منط االجتاهات من مجموعة كبيرة من
عمليات احملاكاة في إطار املرحلة  5من مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( )CMIP5املدفوعة بالتأثيرات القسرية الطبيعية فقط .وتبني اللوحة السفلى التغيرات
عن املجموعة املقابلة من عمليات احملاكاة املدفوعة بالتأثيرات القسرية الطبيعية والبشرية املنشأ .وتبني اللوحة في الوسط منط االجتاهات املرصودة من مجموعة
بيانات درجات حرارة السطح رقم  4من وحدة البحوث املناخية في مركز هادلي ( )HadCRUT4خالل تلك الفترة.
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السؤال  | 10.2متى تصبح التأثيرات البشرية على املناخ واضحة على النطاقات احمللية؟

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

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

ومن ناحية أخرى فإن إسقاطات الطقس توفر تنبؤات عن الطقس اليومي في أوقات معينة في املستقبل وهي تساعد في معاجلة أسئلة مثل
«هل ستسقط أمطار غداً؟» وفي بعض األحيان ،فإن إسقاطات املناخ قد تشير إلى أن «احتمالية سقوط األمطار في أبيا غداً تبلغ  75في املائة».
ويحتاج املتنبؤون لوضع تنبؤات طقس دقيقة إلى معلومات بالغة التفصيل عن احلالة اجلارية للغالف اجلوي .ويعني اإلختالل الكلى الكامن
فى طابع الغالف اجلوي أنه حتى أدق خطأ في التنبؤ «بالظروف األولية» تؤدي عادة إلى عدم دقة اإلسقاطات فيما يتجاوز األسبوع أو نحو
ذلك .وهذا هو ما يسمى تأثير الفراشة.
وال يحاول علماء املناخ أو يدّ عوا أنهم يتنبأون بالتطور الفصلي للطقس في املستقبل خالل الفصول ،أو السنوات أو العقود القادمة .فهناك،
من ناحية أخرى ،أساس علمي سليم يدعم إمكانية التنبؤ ببعض جوانب املناخ وإن بصورة غير دقيقة على الرغم من تأثير الفراشة .فالزيادات
في تركيزات غازات االحتباس احلراري الطويلة األجل في الغالف اجلوي ،مثالً ،تنحو إلى زيادة درجات حرارة السطح في العقود املقبلة.
وعلى ذلك ،فإن املعلومات املستقاة من املاضي ميكن أن تساعد في التنبؤ مبناخ املستقبل بل وهى تساعد فعال فى ذلك.
وميكن لبعض أنواع ما يسمى بالتقلبية «الداخلية» الطبيعية أن حتدث توسع ًا – نظري ًا على األقل  -في القدرة على التنبؤ باملناخ في املستقبل.
وتنشأ التقلبية املناخية الداخلية من حاالت عدم اإلستقرار الطبيعية في النظام املناخي .فإذا كانت هذه التقلبية تشمل أو تسبب تباينات
واسعة النطاق وطويلة األجل في درجة حرارة األجزاء العليا من احمليطات ،فإن ذلك سوف يتسبب في إحداث تغيرات في الغالف اجلوي
األعلى سواء محلي ًا أو على مسافة بعيدة .ومن األرجح أن تكون ظاهرة التذبذب اجلنوبي – النينيو أشهر مثال على هذا النوع من التقلبية
املناخية .وتتكشف التقلبية املرتبطة بالتذبذب اجلنوبي – النينيو بطريقة ميكن التنبؤ بها جزئياً .وتأثير الفراشة موجود إال أنه يستغرق وقت ًا
أطول للتأثير بشدة على بعض التقلبات املرتبطة بالتذبذب اجلنوبي – النينيو.
وقد استغلت إدارات األرصاد اجلوية والوكاالت األخرى ذلك ووضعت نظم ًا للتنبؤات تتراوح بني املوسمية وفترات ما بني السنوات متكنهم
من التنبؤ بصورة روتينية بحاالت الشذوذ املناخية املوسمية مبهارات تنبؤ بارزة .وتتباين املهارات بصورة ملحوظة من مكان آلخر ومن
تقلبية ألخرى .وتنحو املهارات إلى تقليص أخطاء التنبؤ مرة أخرى في املستقبل وفي بعض املواقع حيث ال تتوافر أي مهارات .و»املهارات»
املستخدمة هنا مبعناها الفني :هي مقياس ملدى دقة التنبؤ مقابل دقة بعض طرائق التنبؤ البسيطة عادة مثل افتراض أن حاالت الشذوذ األخيرة
سوف تستمر خالل الفترة قيد التنبؤ.
ال تتضمن نفس املعادالت
ويتماثل الطقس ونظم التنبؤات التى تتراوح بني املوسمية وما بني السنوات والعقود في أوجه كثيرة (فكلها مث ً
الرياضية للغالف اجلوي ،وكلها حتتاج إلى حتديد الظروف األولية لبدء عملية التنبؤ ،وكلها تخضع حلدود قصوى لدقة اإلسقاطات التي
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وتشمل اإلحصاءات اخلاصة بأحوال الطقس والتي تستخدم في حتديد املناخ متوسطات درجات احلرارة وكميات األمطار فى املدى البعيد،
ال عن إحصاءات تقلباتها مثل االنحراف املعياري لتقلبية كميات األمطار من عام آلخر عن املتوسط الطويل األجل أو وتيرة األيام التي تقل
فض ً
عن  5درجات مئوية .ويطلق على متوسطات تقلبية املناخ على فترات طويلة اسم التقلبات املناخية .وميكن أن تنطبق على األشهر والفصول
املختلفة أو السنة بأكملها .وسوف تتناول عملية التنبؤ باملناخ أسئلة مثل «ما هو احتمال أن يكون متوسط درجة احلرارة خالل الصيف القادم
أعلى من املتوسط الطويل األجل لفصول الصيف السابقة؟ أو ما هو احتمال أن يكون العقد القادم أكثر احتراراً من العقود السابقة؟ وبتحديد
أدق ،فإن التنبؤ باملناخ قد يوفر إجابة عن السؤال «ما هي احتمالية أن يتجاوز متوسط درجة حرارة (الصني ،مثالً) خالل السنوات العشرة
القادمة متوسط درجة احلرارة في الصني خالل الثالثني عام ًا املاضية؟ وال توفر التنبؤات املناخية أي إسقاطات للتطور املفصل اليومي للطقس
في املستقبل .وبد ًال من ذلك ،توفر احتماالت بتغيرات طويلة األجل في إحصاءات التقلبية املناخية في املستقبل.

أسئلة متواترة

يفرضها تأثير الفراشة) .غير أن تنبؤات العقود ،على العكس من الطقس والتنبؤات املوسمية وفيما بني السنوات مازالت في مهدها .فنظم
التنبؤات للعقود تظهر ،رغم ذلك ،درجة املهارة في التنبؤ املستبق لدرجة احلرارة بالقرب من السطح فوق جزء كبير من العالم حتى فترة تسع
سنوات على األقل .ويعني ‘التنبؤ املستبق’ التنبؤ بحدث سابق لم تدرجه سوى الرصدات قبل احلدث في نظام التنبؤ املستخدم في إجراء
التنبؤ .ويعتقد أن اجلزء األكبر من هذه املهارات ينشأ من التأثير القسري اخلارجي .فهذا «التأثير القسري اخلارجي» مصطلح يستخدمه
علماء املناخ لإلشارة إلى عامل قسر خارج النظام املناخي يتسبب في حدوث تغير في النظام املناخي .ويشمل ذلك الزيادات في تركيز غازات
االحتباس احلراري طويلة العمر.
وتشير النظرية إلى أنه ينبغي أن تقل مهارات التنبؤ بسقوط األمطار خالل عقد من الزمن عن مهارات التنبؤ بدرجة حرارة سطح األرض في
العقد .ويتسق أداء التنبؤ املستبق مع هذا التوقع.
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وتهدف البحوث اجلارية إلى حتسني نظم التنبؤ العقدي وزيادة فهم أسباب أي مهارات ظاهرة .وميثل التيقن من الدرجة التي تصل إليها
املعلومات اإلضافية من التقلبية الداخلية للتحول فع ً
ال إلى زيادة في املهارات قضية رئيسية .ففي حني أن من املتوقع أن تتحسن نظم التنبؤ
خالل العقود القادمة ،فإن الطابع غير املنتظم للنظام املناخي وما ينشأ عن ذلك من تأثير الفراشة سوف يفرض دائم ًا قيوداً ال ميكن جتنبها على
مهارات التنبؤ .وتوجد مصادر أخرى لعدم اليقني .فالثورات البركانية ،مثالً ،ميكن أن تؤثر في املناخ ،غير أنه حني يتعذر التنبؤ بتوقيتها
وحجمها ،فإن الثورات البركانية توفر مصدرا من عدد من مصادر عدم اليقني .وعالوة على ذلك فإن قصر الفترة التي تتوافر عنها بيانات
محيطية كافية لبدء وتقييم التنبؤات العقدية تشكل أيض ًا حتدي ًا رئيسياً.
وأخيراً جتدر املالحظة بأن نظم التنبؤات العقدية تصمم لالستفادة من كل من مصادر القدرة على التنبؤ التى تخضع للتأثير القسرى اخلارجى
وتلك املولدة داخلياً .ومييز علماء املناخ بني التنبؤات العقدية واإلسقاطات العقدية .فاإلسقاطات ال تستفيد إال من القدرة التنبؤية الناشئة
عن التأثير القسري اخلارجي .وفي حني أن تقارير التقييم السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ركزت بصورة مطلقة على
اإلسقاطات ،فإن هذا التقرير يق ّيم أيض ًا بحوث التنبؤات العقدية وأساسها العلمي.

164

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 11.2كيف تؤثر االنفجارات البركانية في املناخ وفي قدرتنا على التنبؤ باملناخ؟

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

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

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

اﳊﺮارة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷرض
واﻟﻐﻼف اﳉﻮي اﻟﺴﻔﻠﻲ

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﻴﻤﺎت اﻟﺴﺤﺐ
ﺗﺪﻣﺮ اﻷوزون

زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻬﺒﻮﻃﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻬﺒﺎء

)اﺣﺘﺮار ﺻﺎف(

اﳊﺮارة ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺐ

)ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻘﺎء  2-1ﺳﻨﺔ(

اﻟﺴﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮ

اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺸﻤﺴﻲ
اﳌﻨﻌﻜﺲ

ﻫﺒﺎء ﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﻴﺮي

)ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺻﺎف(

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

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

اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮ

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

اﻟﻬﺒﺎء اﻟﺘﺮوﺑﻮﺳﻔﻴﺮي
)ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻘﺎء  3-1أﺳﺎﺑﻴﻊ(

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

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

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

أسئلة متواترة

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

2100-2081

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

2100-2081

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

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

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

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

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

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

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

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

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

ميثل وقف االنبعاثات اليوم سيناريو غير معقول ،إال أنه واحد من حاالت مثلى عديدة توفر فكراً متعمق ًا عن استجابة النظام املناخي ودورة
الكربون .ونتيجة للنطاقات الزمنية املتعددة في النظام املناخي ،فإن العالقة بني التغيير في االنبعاثات واستجابة املناخ مسألة شديدة التعقيد،
مع حدوث بعض التغيرات بعد فترة طويلة من توقف االنبعاثات .وتبني النماذج ،وفهم العملية أنه نتيجة حلالة القصور الكبيرة للمحيطات
وفترة احلياة الطويلة للكثير من غازات االحتباس احلراري والسيما ثاني أكسيد الكربون ،سوف يستمر الكثير من االحترار لقرون بعد توقف
انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
فعندما تنبعث غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي ،تزال من خالل تفاعالت كيميائية مع املكونات النشطة األخرى أو يتم تبادلها
مع احمليطات واليابسة كما في حالة ثاني أكسيد الكربون (  .)COوحتدد هذه العمليات خصائص فترة بقاء الغاز في الغالف اجلوي املعروف
بأنه الوقت الذي يستغرقه انخفاض نبضة التركيز بواسطة املعامل  .)e (2.71وتتباين فترة بقاء غازات االحتباس احلراري والهباء اجلوي في
الغالف اجلوي خالل نطاق عريض يتراوح بني أيام وآالف السنني .ففترة بقاء الهباء ،مثالً ،تبلغ أسابيع ،وامليثان (  )CHنحو  10سنوات،
وأكسيد النيتروز ( )N Oنحو  100عام .وسداسي فلوريد االيثان (  )C Fنحو  10000عام .أما ثاني أكسيد الكربون (  )COفهو أكثر
تعقيداً حيث إنه يزال من الغالف اجلوي من خالل عمليات فيزيائية وجيوكيميائية حيوية متعددة في احمليطات واليابسة حيث يعمل
جميعها وفق ًا لنطاقات زمنية مختلفة .وبالنسبة لنبضة انبعاثات تبلغ نحو  1000بيتاغرام كربون ،يزال نحو نصفه في غضون بضعة عقود إال
أن اجلزء املتبقي يظل في الغالف اجلوي لفترة أطول بكثير .ومازال هناك ما يتراوح بني  15و 40في املائة عن نبضة ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي بعد  1000عام.
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وتتسم استجابة النظام املناخي للتأثير القسري لغازات االحتباس
احلراري والهباء بجوانب قصور تسببها احمليطات بالدرجة األولى.
فللمحيطات قدرات بالغة للغاية على امتصاص احلرارة ويحدث
املزج بني السطح وعمق احمليطات ببطء شديد .ويعني ذلك أن األمر
يحتاج إلى عدة قرون لكي حتتر احمليطات بأكملها وللوصول إلى
توازن مع التأثير القسري اإلشعاعي املتغير .وسوف يواصل سطح
احمليطات (ومن ثم القارات) االحترار إلى أن تستقر درجة احلرارة
السطحية في توازن مع التأثير القسري اإلشعاعي اجلديد .ويبني
تقرير التقييم الرابع ( )AR4أنه في حالة اإلبقاء على تركيز غازات
االحتباس احلراري ثابتة عند مستواها احلالي ،سيواصل سطح األرض
االحترار بنحو  0.6درجة مئوية خالل القرن احلادي والعشرين
بالنسبة لعام  .2000وهذا هو االلتزام املناخي إزاء التركيزات اجلارية
(أو التزام التشكيل الثابت) املبني باللون الرمادي في السؤال ،12.3
الشكل  .1وستؤدي االنبعاثات الثابتة باملستويات احلالية إلى مزيد
من تركيز الغالف اجلوي وإلى قدر من االحترار يزيد بكثير عن ذلك
املرصود حتى األن (السؤال  ،12.3الشكل  1واخلطوط احلمراء).
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السؤال  ،12.3الشكل  | 1إسقاطات مستندة إلى منوذج دورة الكربون
لتوازن الطاقة ومنوذج تقييم تغير املناخ املستحث بغازات االحتباس احلراري
( )MAGICCبشأن تكوين الغالف اجلوي الثابت (التأثير القسري الثابت،
اللون الرمادي) ،واالنبعاثات الثابتة (اللون األحمر) واالنبعاثات الصفرية
في املستقبل (اللون األزرق) بدءاً من عام  2010مع تقديرات لعدم اليقني.
وتستند األرقام املأخوذة بتصرف من هار وماينشاوسن ( )2006إلى معايرة
النموذج املناخي لدورة الكربون البسيطة جلميع مناذج املرحلة الثالثة من
مشروع مقارنة النماذج املتقارنة ( .)CMIP3ومشروع مقارنة منوذج دورة
الكربون املناخ املتقارنة (( )C4MIPماينشاوسن وآخرون 2011 ،أ)،
وماينشاوسن وآخرون 2011 ،ب) .وتستند النتائج إلى محاكاة عابرة تبدأ
من عصر ما قبل الصناعة باستخدام جميع مكونات التأثير القسري .ويبني
اخلطان األسود الرفيع واملظلل االحترار املرصود وعدم اليقني.
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ونتيجة لطول فترات بقاء غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ الرئيسية ،سوف تستمر الزيادة في التركيز فى الغالف اجلوي نتيجة
لالنبعاثات السابقة لفترة أطول بعد توقف االنبعاثات .وال يعود تركيز غازات االحتباس احلراري فوراً إلى مستوياته قبل عصر الصناعة في
حالة وقف االنبعاثات .فتركيز امليثان يعود إلى القيم القريبة من
4
ﻧﻄﺎق اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ:
مستوى ما قبل الصناعة في غضون نحو  50عاماً .وحتتاج تركيزات
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تتعلق مبجتمعنا .ومن ناحية أخرى فإن التغيرات في انبعاثات
األنواع قصيرة العمر مثل الهباء لن تسفر إال عن تغيرات آنية تقريب ً
ا
2
في تركيزاتها.

أسئلة متواترة

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

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

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

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

أسئلة متواترة

أسئلة متواترة
أسئلة متواترة

السؤال  | 14.1كيف يؤثر تغير املناخ في الرياح املوسمية؟

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

ويحتر سطح اليابسة بأسرع مما يحدث بالنسبة لسطح احمليطات مما يزيد من التناقض في درجات احلرارة السطحية في معظم األقاليم .غير أن
الدوران االنقالبي للغالف اجلوي املداري يتباطأ في املتوسط مع احترار املناخ نتيجة لقيود توازن الطاقة في الغالف اجلوي املداري .وتؤدي
هذه التغيرات في دوران الغالف اجلوي إلى تغيرات إقليمية في شدة الرياح املوسمية ،ومنطقتها وتوقيتها .وثمة عدد من التأثيرات األخرى
بشأن الكيفية التي يؤثر بها تغير املناخ في الرياح املوسمية .وتتباين حرارة السطح مع كثافة امتصاص األشعة الشمسية ،التى تتأثر بدورها
)أ( اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ

)ب( اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
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السؤال  ،14.1الشكل  | 1شكل تخطيطي يوضح الطرائق الرئيسية التي تؤثر بها األنشطة البشرية على األمطار املوسمية .فعندما يحتر املناخ ،يتزايد انتقال
بخار املاء من احمليطات إلى اليابسة بالنظر إلى أن الهواء األكثر احتراراً يحتوي على قدر أكبر من بخار املاء .ويزيد ذلك أيض ًا من احتماالت سقوط األمطار
الغزيرة .وتؤثر التغيرات املتصلة باالحترار فى الدوران الواسع النطاق في قوة ومدى الدوران الشامل لألمطار املوسمية .كما ميكن أن يؤثر تغير استخدام األراضي
وحمولة الهباء في الغالف اجلوي في كمية األشعة الشمسية التى ميتصها الغالف اجلوي واألرض ،وميكن أن يخفف من الفروق في درجات احلرارة بني اليابسة
والبحار.
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ومنذ أواخر سبعينيات القرن املاضي ،أخذت الرياح املوسمية الصيفية في شرق آسيا في الضعف ،وال تصل إلى الشمال كما كانت تفعل في
األزمنة السابقة وذلك نتيجة للتغيرات في دوران الغالف اجلوي .وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة اجلفاف في شمال الصني إال أنها تسببت
في فيضانات في وادي نهر يانغستي الواقع إلى اجلنوب .وعلى العكس من ذلك ،لم تظهر نظم الرياح املوسمية الهندية  -األسترالية الواقعة
غرب احمليط الهادئ أي اجتاهات تغير متساوقة منذ منتصف القرن العشرين إال أنها تعدلت كثيراً من جراء التذبذب اجلنوبي – النينيو
( .)ENSOكما ارتبطب التغيرات املرصودة في نظام الرياح املوسمية في أمريكا اجلنوبية خالل العقود القليلة املاضية بشدة بتقلبية التذبذب
اجلنوبي – النينيو .واألدلة محدودة عن اجتاهات التغير في نظام الرياح املوسمية في أمريكا الشمالية وإن كان قد رصد اجتاه صوب زيادة
غزارة األمطار في اجلزء الشمالي من منطقة الرياح املوسمية الرئيسية .ولم ترصد أي تغيرات منتظمة طويلة األجل في سلوك الرياح املوسمية
الهندية أو األفريقية.

أسئلة متواترة

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

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

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

أسباب:

•

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

•

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

•

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

أسئلة متواترة

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

( Serge Plantonفرنسا)

عند االقتباس من هذا املسرد ينبغي اإلشارة إليه على النحو التالي:

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( :)IPCCاملرفق الثالث :املسرد [( Planton, S.محرر)] .في تغير
املناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي .إسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ [ ،Stockerو ،T.F.و ،D. Qinو ،G.-K. Plattnerو ،M. Tignorو،S.K. Allen
و ،J. Boschungو ،A. Nauelsو ،Y. Xiaو ،V. Bexو( P.M. Midgleyمحرر)] ،مطابع جامعة كمبريدج،
كمبريدج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،نيويورك /الواليات املتحدة األمريكية.
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يعــرف هــذا املســرد مصطلحــات معينــة بالصــورة التــي أراد املؤلفــون
الرئيســيون أن تفســر بهــا تلــك املصطلحــات فــي ســياق هــذا التقريــر.
وتشــير الكلمــات املكتوبــة باللــون األحمــر بخــط مائــل إلــى أن املصطلــح
معــرف فــي املســرد.
التغير املناخي املفاجئ ( )Abrupt climate changeتغير على نطاق واسع
في النظام املناخي يحدث خالل عدد قليل من العقود أو أقل من ذلك ،ويستمر
(أو يتوقع أن يستمر) لعدد قليل من العقود على األقل ،ويتسبب في حدوث
اضطراب كبير في النظم البشرية والطبيعية.
الطبقة النشطة ( )Active layerتلك الطبقة من اليابسة التي تتعرض النصهار
وجتمد سنوي في املناطق التي تعلو التربة الصقيعية.
 Adjustment timeانظر  .Lifetimeانظر أيض ًا .Response time
التأفق ( )Advectionانتقال املاء أو الهواء مع خصائصهما (مثل درجة احلرارة،
املواد الكيميائية النزرة) بواسطة الرياح أو التيارات .وفيما يتعلق بالتمييز بني
التأفق واحلمل احلراري بصفة عامة ،يصف االصطالح األول النقل الذي يحدث
نتيجة حركة واسعة النطاق للغالف اجلوي أو احمليط ،بينما يصف احلمل احلراري
بصفة أساسية احلركة الرأسية املستحثة محلياً.
األهباء اجلوية ( )Aerosolsاجلسيمات الصلبة أو السائلة املعلقة في الهواء،
والتي يتراوح حجم حبيباتها عادة بني عدد قليل من النانومترات (النانومتر هو
واحد من الف مليون (  )10-من املتر) و 10ميكرومترات (امليكرومتر هو واحد
من مليون من املتر (  ))10-وتظل معلقة في الغالف اجلوي لعدة ساعات على
األقل .ولغرض التيسير ،يستخدم مصطلح ( )Aerosolالهباء اجلوي ،الذي يشمل
ال من اجلسيمات والوسط الغازي الذي هي معلقة فيه في هذا التقرير في أغلب
ك ً
األحيان بصيغة اجلمع لإلشارة إلى اجلسيمات املعلقة في الهباء .وتنشأ األهباء
اجلوية بصورة طبيعية أو بفعل األنشطة البشرية .وقد تؤثر األهباء اجلوية على
املناخ بطرائق عديدة :بصورة مباشرة من خالل تشتيت األشعة وامتصاصها (انظر
 ،)Aerosol-radiation interactionوغير مباشرة من خالل عملها كنوى لتكثيف
السحب أو نوى لتبلور اجلليد ،وتعديل اخلصائص البصرية وعمر السحب (انظر
.)Aerosol-cloud interaction
التفاعل بني األهباء اجلوية والسحب ( )Aerosol-cloud interactionعملية
يؤثر فيها اضطراب ما في األهباء اجلوية على اخلواص الفيزيائية املجهرية وتطور
السحب من خالل دور نظم األهباء اجلوية كنوى تكثف السحب أو نوى تكوين
اجلليد ،وخاصة بطرائق تؤثر في األشعة أو تساقط األمطار؛ وميكن أن تشمل هذه
العمليات أيض ًا تأثير السحب وتساقط األمطار على األهباء اجلوية .وقد ينجم
اضطراب األهباء اجلوية عن أنشطة بشرية أو عن مصدر من املصادر الطبيعية.
ويعزى األثر اإلشعاعي لهذه التفاعالت عادة للعديد من التأثيرات غير املباشرة
لألهباء اجلوية ،غير أنه سيجري التمييز في هذا التقرير بني اثنني فقط من مستويات
التأثير (أو األثر) اإلشعاعي.
القسر (أو األثر) اإلشعاعي الناجت عن التفاعالت بني األهباء اجلوية
والسحب(  ((Radiative forcing (or effect) due to aero� )RFaci
)) sol-cloud interactions (RFaciهو التأثير (أو األثر اإلشعاعي،
الناجم عن اضطرابات تتولد داخلياً) نتيجة للتغير في عدد أو حجم توزيع
قطيرات السحب أو بلورات اجلليد كنتيجة تقريبية الضطراب األهباء اجلوية
مع بقاء التغيرات األخرى (وبخاصة التركيز اإلجمالي للماء في السحب)
متساوية .وفي السحب السائلة ،تؤدي الزيادة في تركيز قطيرات السحب
واملساحة السطحية لها إلى زيادة ألبيدو السحب ( .)cloud Albedoويسمى
هذا التأثير أيض ًا تأثير ألبيدو السحب ،أو التأثير غير املباشر األول ،أو ظاهرة
تومي .وهو مفهوم نظري إلى حد كبير يتعذر عزلة بسهولة في عمليات
الرصد أو في مناذج العمليات الشاملة نتيجة للسرعة الزائدة لعمليات
التكيف السريع وشيوعها.
القسر (أو األثر) اإلشعاعي الفعال الناجت عن التفاعالت بني نظم األهباء
اجلوية والسحب ((Effective radiative forcing (or effect) )ERFaci
)) due to aerosol-cloud interactions (ERFaciهو القسر (أو األثر)
اإلشعاعي النهائي لالضطراب الناجت عن الهباء اجلوي ،مبا في ذلك عمليات
التكيف السريع للتغير األولي في معدل تكون القطيرات أو البلورات .وتشمل
عمليات التكيف هذه التغيرات في قوة احلمل ،أو كفاءة الترسب ،أو الكسر
السحابي ،أو فترة البقاء ( ،)Life timeأو تركيز املاء في السحب ،وتكون أو
تثبيط تكون السحب في املناطق النائية نتيجة تغير عمليات الدوران.
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ويسمى إجمالي التغير اإلشعاعي الفعال الناجت عن التفاعالت بني األهباء
اجلوية والسحب وبني األهباء اجلوية واألشعة القسر اإلشعاعي الفعال لألهباء
اجلوية ( .)ERFari+aciانظر أيض ًا .aerosol-radiation interaction
التفاعالت بني األهباء اجلوية واألشعة ()Aerosol-radiation interaction
هو تفاعل مباشر لألهباء اجلوية مع األشعة تنتج عنه تأثيرات إشعاعية .وفي هذا
التقرير يجري التمييز بني مستويني من التاثير (أو األثر) اإلشعاعي:
القسر (أو األثر) اإلشعاعي الناجت عن التفاعالت بني األهباء اجلوية
واألشعة(  ((Radiative forcing (or effect) due to aero� )RFari
)) sol-radiation interactions (RFariهو القسر اإلشعاعي (أو األثر
ا ِإلشعاعي ،عندما يتولد االضطراب داخلياً) في اضطراب هبائي املنشأ
كنتيجة مباشرة للتفاعالت بني األهباء اجلوية واألشعة ،مع بقاء جميع
املتغيرات البيئية دون تغيير .ويعرف عادة في األعمال السابقة باسم القسر
(أو األثر) اإلشعاعي املباشر لألهباء اجلوية.
القسر (أو األثر) اإلشعاعي الفعال الناجت عن التفاعالت بني األهباء
اجلوية واألشعة ((Radiative forcing (or effect) due to )RFari
)) aerosol-radiation interactions (RFariهو التأثير (أو األثر)
اإلشعاعي النهائي الضطراب الهواء اجلوي ،مبا في ذلك عمليات التكيف
السريعة للتغير األولي في األشعة .وتشمل عمليات التكيف هذه التغيرات
في السحب الناجتة عن أثر التسخني اإلشعاعي على دوران الغالف اجلوي
الواسع النطاق بفعل تيارات احلمل ،الذي يعرف باسم التأثير (أو األثر) شبه
املباشر لألهباء اجلوية.
ويعرف إجمالي القسر اإلشعاعي الفعال الناجت عن كل من التفاعالت بني
األهباء اجلوية والسحب واألهباء اجلوية واألشعة بالتأثير اإلشعاعي الفعال
لألهباء اجلوية ( .)ERFari+aciانظر أيض ًا .aerosol-cloud interaction
زراعة الغابات ( )Afforestationغرس غابات جديدة في أراض لم تكن
تضم غابات فيما مضى .لالطالع على مناقشة ملصطلح الغابة وما يتصل به من
مصطلحات مثل زراعة الغابات ،وإعادة زراعة الغابات ،وإزالة الغابات ،انظر
التقرير اخلاص بالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بشأن استخدام األراضي
والغابات ،والتغير في استخدام األراضي والغابات (الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغير املناخ .)2000 ،انظر أيض ًا التقرير املتعلق بالتعاريف واخليارات املنهجية
جلرد االنبعاثات الناشئة مباشرة عن تأثير األنشطة البشرية في تردي الغابات وإزالة
األنواع األخرى من الغطاء النباتي (الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ،
.)2003
الكسر احملمول جو ًا ( )Airborne fractionذلك الكسر من مجموع انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون (من الوقود األحفوري والتغير في استخدامات األراضي)
املتبقي في الغالف اجلوي.
كتلة هوائية ( )Air massكتلة هوائية واسعة االنتشار ذات خواص متجانسة
تقريب ًا ( )1نشأت عندما كانت تلك الكتلة واقعة فوق إقليم معني من سطح
األرض )2( ،وحتدث بها تعديالت معينة أثناء انتقالها بعيداً عن مصدرها
(.)AMS,2000
األلبيدو [العاكسية] ( )Albedoذلك اجلزء من األشعة الشمسية الذي يعكسه
سطح أو هدف ما ،ويعبر عنه غالب ًا كنسبة مئوية .ويكون لألسطح املغطاة بالثلج
قيمة ألبيدو مرتفعة ،أما قيمة األلبيدو ألنواع التربة فهي تتراوح بني مرتفعة
ومنخفضة ،وتكون لألسطح املغطاة بغطاء خضري واحمليطات قيمة عاكسية
منخفضة .وتتغير قيمة العاكسية لكوكب األرض أساس ًا بتغير كمية الغيوم،
والثلوج ،واجلليد ،واملساحة املغطاة بأوراق األشجار والتغيرات في الغطاء األرضي.
القلوية ( )Alkalinityمقياس لقدرة أي محلول مائي على معادلة األحماض.
قياس االرتفاع ( )Altimetryطريقة لقياس ارتفاع سطح األرض بالنسبة إلى
مركز األرض اجليولوجي في نطاق إطار مرجعي محدد لألرض (مستوى سطح
البحر األرضي بالنسبة ملركز األرض اجليولوجي).
 Annular modesانظر ) Northern Annular Mode (NAMوSouthern Annular
)Mode (SAM
بشري املنشأ ( )Anthropogenicناجم أو ناجت عن األنشطة البشرية.
التذبذب/التقلبية املتعددة العقود في شمال األطلسي ()AMO/AMV
())Atlantic Multi-decadal Oscillation/Variability (AMO/AMV
تذبذب متعدد العقود (من  65إلى  75سنة) يحدث في شمال األطلسي أظهرت

املسرد
فيه درجات حرارة سطح البحر أطواراً دافئة خالل الفترات من  1860إلى  1880ومن
 1930إلى  1960تقريب ًا وأطواراً باردة خالل الفترة من  1905إلى  1925والفترة 1970
إلى  1990في نطاق يبلغ  0.4درجة مئوية تقريباً .انظر املعامل  ،AMOاإلطار .2.5
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الغالف اجلوي ( )Atmosphereالغالف الغازي احمليط بالكرة األرضية .يتكون
الغالف اجلوي اجلاف بصورة كلية تقريب ًا من النيتروجني (نسبة اخللط احلجمية
 78.1في املائة) واألكسجني (نسبة اخللط احلجمية  20.9في املائة) ،إلى جانب
عدد من الغازات النزرة مثل األرغون (نسبة اخللط احلجمية  0.93في املائة)،
والهيليوم ،وغازات االحتباس احلراري النشطة إشعاعي ًا مثل ثاني أكسيد الكربون
(نسبة اخللط احلجمية  0.035في املائة) واألوزون .وإضافة إلى ذلك ،يحتوي
الغالف اجلوي على بخار املاء ضمن غازات االحتباس احلراري التي يتباين مقدارها
كثيراً من غاز آلخر ،لكنه يقارب عادة نسبة خلط حجمي تبلغ  1في املائة.
ويحتوي الغالف اجلوي أيض ًا على غيوم وأهباء جوية.
)(AOGCM
Atmosphere-Ocean
General
Circulation
Model
انظر .Climate model
الطبقة احلدودية للغالف اجلوي ( )Atmospheric boundary layerطبقة
الغالف اجلوي املتاخمة لسطح األرض التي تتأثر باالحتكاك بذلك السطح
احلدودي ،ورمبا ينقل احلرارة واملتغيرات األخرى عبر ذلك السطح (.)AMS,2000
وتسمى املائة متر الدنيا من السطح احلدودي ( 10في املائة تقريب ًا من سمك
الطبقة احلدية السطحية أو الطبقة احلدية) ،التي يسود فيها التوليد امليكانيكي
لالضطراب الطبقة احلدية السطحية أو الطبقة السطحية.
 Atmospheric lifetimeانظر Lifetime
 Attributionانظر Detection and attribution
التنفس باالغتذاء الذاتي ( )Autotrophic respirationتنفس كائنات التمثيل
الضوئي الذاتية االغتذاء (انظر ( )photosynthesisمثل ،النباتات والطحالب).
تزليق قاعدي ( )Basal lubricationتقليل االحتكاك عند قاعدة صفحة
جليدية أو نهر جليدي نتيجة التزليق باملاء الناجت عن االنصهار .وميكن أن يتيح
هذا للنهر اجلليدي أو الصفحة اجلليدية االنزالق فوق قاعدة النهر أو الصفحة .وقد
ينتج ماء االنصهار عن االنصهار املستحث بالضغط أو االحتكاك أو احلرارة اجلوفية
األرضية ،أو أن يؤدي االنصهار السطحي إلى تصريف املاء الناجت عن االنصهار إلى
القاعدة من خالل الثقوب املوجودة في اجلليد.
خط األساس/املرجع ( )Baseline/referenceخط األساس (أو املرجع) هو
احلالة التي يقاس التغير على أساسها .وفترة خطط األساس هي الفترة التي حتسب
على أساسها حاالت الشذوذ .وتركيز خط األساس ألحد الغازات النزرة هو ذلك
التركيز املقيس في مكان اليتأثر باالنبعاثات احمللية الناجتة عن األنشطة البشرية.
طريقة /نهج بايسيان ( )Bayesian method/approachطريقة بايسيان
هي طريقة إلجراء حتليل إحصائي لكمية (كميات) غير معلومة أو غير مؤكدة
وتتم في خطوتني .أوال ،يوضع مسبق ًا توزيع احتماالت للكمية (الكميات) غير
املؤكدة على أساس املعارف القائمة (إما عن طريق طلب آراء اخلبراء أو باستخدام
البيانات والدراسات القائمة) .وفي هذه املرحلة األولية ،قد يؤثر عنصر من العناصر
غير املوضوعية على االختيار ،ولكن في الكثير من احلاالت ،ميكن اختيار التوزيع
االحتمالي املسبق بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من التعادل ،لكي اليؤثر على
النتيجة النهائية للتحليل .وفي اخلطوة الثانية ،تستخدم البيانات املكتسبة حديث ًا
لتحديث التوزيع االحتمالي املسبق وجعله توزيع ًا خارجياً .ويجري التحديث إما
من خالل عملية حسابية حتليلية أو من خالل التقريب العددي ،باستخدام نظرية
وضعها عالم الرياضيات البريطاني ( )1761-1702( )Thomas Bayesوسميت
باسمه.
مضخة بيولوجية ( )Biological pumpعملية نقل الكربون من الطبقات
السطحية للمحيط إلى أعماق احمليط عن طريق اإلنتاج األولي للعوالق النباتية ،التي
حتول الكربون غير العضوي الذائب ( )DICوالعناصر الغذائية إلى مواد عضوية
عن طريق التمثيل الضوئي .وهذه الدورة الطبيعية تتوقف أساس ًا على توفر الضوء
والعناصر الغذائية ،مثل الفوسفات ،والنترات ،وحمض السيليسيك ،واملواد
الغذائية النزرة ،مثل احلديد .انظر أيض ًا .Solubility pump
الكتلة البيولوجية ( )Biomassالكتلة اإلجمالية للكائنات احلية في مساحة
معينة أو حجم معني؛ وميكن إدراج املواد النباتية امليتة ككتلة أحيائية ميتة.
ويعرف حرق الكتلة البيولوجية بأنه حرق النباتات احلية وامليتة.
مجتمع أحيائي ( )Biomeاملجتمع األحيائي عنصر إقليمي رئيسي ومتميز

من الغالف احليوي ،يتكون عادة من عدد من النظم اإليكولوجية (مثل الغابات،
واألنهار ،والبرك ،واملستنقعات في إقليم معني) .وتتميز املجتمعات األحيائية
بوجود مجتمعات نباتية وحيوانية معينة.
الغالف احليوي (البري والبحري) ())Biosphere (terrestrial and marine
هو ذلك اجلزء من نظام األرض املكون من جميع النظم اإليكولوجية والكائنات
احلية في الغالف اجلوي وعلى سطح اليابسة (الغالف احليوي األرضي) ،أو في
احمليطات (الغالف احليوي البحري) ،مبا في ذلك املواد العضوية امليتة الناشئة
من كائنات حية ،مثل النفايات واملواد العضوية املوجودة في التربة ومخلفات
احمليطات.
الكربون األسود ( ))Black carbon (BCفصيل من األهباء اجلوية املعرف
من ناحية التشغيل على أساس قياس االمتصاص الضوئي والنشاط الكيميائي
و/أو االستقرار احلراري .ويشار إليه أحيان ًا باسم السناج (.)soot
مرتفع جوي مستقر ( )Blockingيقترن هذا التعبير بوجود نظم ضغط مرتفع
بطيئة احلركة ومستمرة تعوق حركة الرياح الغربية السائدة عند خطوط العرض
املتوسطة واملرتفعة ،والتقدم العادي نحو الشرق لنظم العواصف فوق املدارية
العابرة .وهو أحد املكونات املهمة في التقلبية املناخية املوسمية في النظم دون
املدارية وميكن أن يسبب ظروف ًا مناخية طويلة األمد مثل الفترات الباردة في الشتاء
وموجات احلر في الصيف.
دوران بريور-دوبسون ( )Brewer-Dobson circulationالدروان االنقالبي
الزوالي للستراتوسفير الذي ينقل الهواء إلى أعلى في املناطق املدارية ،وباجتاه
القطبني نحو نصف الكرة الشتوي ،وإلى أسفل عند خطوط العرض القطبية ودون
القطبية .والقوة الدافعة لدوران بريور-دوبسون هي التفاعل بني املوجات الكوكبية
التي تنتقل إلى أعلى ومتوسط التدفق.
احلمل ( )Burdenالكتلة اإلجمالية للمواد الغازية املعنية في الغالف اجلوي.
النظير ك ( ) Cالنظير املستقر للكربون  Cالذي تبلغ قيمة وزنه الذري 13
تقريباً .وتستخدم قياسات النسبة  C/ Cفي جزيئات ثاني أكسيد الكربون
الستنباط مدى أهمية دوران الكربون والعمليات املناخية املختلفة وحجم مستودع
الكربون األرضي.
النظير ك ( ) Cالنظير غير املستقر للكربون  Cالذي تبلغ قيمة وزنه الذري
 14تقريباً ،وتبلغ فترة العمر النصفي له  5700سنة وغالب ًا ما يستخدم هذا النظير
ألغراض التأريخ التي ترجع إلى نحو  40000سنة .ويتأثر تغيره مع الزمن باملجالني
املغنطيسيني للشمس واألرض ،اللذين يؤثران على انتاجه من األشعة الكونية
(انظر .)Cosmogenic radioisotopes
انفصام جليدي( ( )Calvingانفصال قطع جليدية مستقلة من نهر جليدي �gla
 ،cierأو صفحة جليدية  ice sheetأو رف جليدي  ice shelfفي بحيرة أو في مياه
البحر ،لتنتج جبا ًال جليدية عائمة .وميثل هذا نوع ًا من فقدان الكتلة في أي جسم
جليدي .انظر أيض ًا .)mass balance/budget (of glaciers or ice sheets
الهباء الكربوني ( )Carbonaceous aerosolهباء جوي يتكون في معظمه
من مواد عضوية وكربون أسود.
دورة الكربون ( )Carbon cycleيستخدم هذا املصطلح لوصف تدفق الكربون
(بأشكاله املختلفة ،مثل ثاني أكسيد الكربون) عبر الغالف اجلوي ،واحمليطات،
والغالف احليوي ،والغالف الصخري البري والبحري .ويستخدم هذا التقرير
وحدة الغيغا طن كربون أو ما يكافئها بالبيكو طن كربون (  10جرام).
ثاني أكسيد الكربون ()  )Carbon dioxide (COغاز موجود في الطبيعة،
وهو أيض ًا أحد النواجت العرضية الحتراق الوقود األحفوري املستمد من الرواسب
الكربونية األحفورية ،مثل النفط والغاز والفحم ،والحتراق الكتلة البيولوجية،
والتغيرات التي تطرأ على استخدام األراضي ،وغير ذلك من العمليات الصناعية
(مثل انتاج األسمنت) .وهو غاز االحتباس احلراري الرئيسي الناشئ عن األنشطة
البشرية الذي يؤثر على التوازن اإلشعاعي لألرض .وهو الغاز الذي يتخذ مرجع ًا
تقاس عليه غازات االحتباس احلراري األخرى ،ومن ثم ،فإن قدرته على رفع درجة
احلرارة العاملية تكافئ .1
التخصيب بثاني أكسيد الكربون ()Carbon dioxide (CO ) fertilization
حتسن منو النباتات نتيجة لزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي.
إزالة ثاني أكسيد الكربون () )Carbon Dioxide Removal (CDRتشير
طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون إلى مجموعة من التقنيات التي تستهدف
إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي مباشرة بإحدى الطريقتني التاليتني
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( )1زيادة املغائض الطبيعية للكربون ،أو ( )2استخدام الهندسة الكيميائية
إلزالة ثاني أكسيد الكربون ،من أجل خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي .وتستخدم طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون احمليط ،واليابسة،
والنظم التقنية ،مبا في ذلك طرائق مثل التخصيب باحلديد ،وزراعة الغابات على
نطاق واسع ،واالقتناص املباشر لثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي باستخدام
وسائل هندسية كيميائية .وتندرج بعض طرائق إزالة ثاني أكسيد الكربون حتت
فئة الهندسة األرضية ،على الرغم من أن ذلك قد ال ينطبق على الطرائق األخرى،
ويستند التمييز هنا إلى شدة ،ونطاق ،وتأثير أنشطة معينة إلزالة ثاني أكسيد
الكربون .والفرق بني إزالة ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من تأثيره غير واضح
وقد يكون هناك بعض التداخل بني التعريفني احلاليني ( ،IPCC,2012الصفحة
 .)2انظر أيض ًا ).Solar Radiation Management (SRM
 CFCانظر Halocarbons
مضطرب ( )Chaoticقد يظهر نظام دينامي ،مثل نظام املناخ ،حتكمه معادالت
محددة غير خطية (انظر الالخطية) سلوك ًا مضطرب ًا أو مشوش ًا مبعنى أن حدوث
تغييرات طفيفة للغاية في احلالة األولية للنظام في الوقت املناسب قد يؤدي إلى
حدوث تغييرات كبيرة والميكن التنبؤ بها فيما يبدو في تطوره الزمني .ويحد هذا
السلوك املشوش من إمكانية التنبؤ بحالة أي نظام دينامي الخطي في أوقات معينة
في املستقبل ،رغم أن التغيرات في إحصاءاته قد تظل قابلة للتنبؤ في ضوء التغير
في بارامترات النظام أو ظروفه احلدودية.
فحم نباتي(  ( )Charcoalمادة تنتج عن االحتراق اجلزئي للكتلة احليوية �bio
 ،massوالتي تظل عادة محتفظة ببعض املظاهر املعتادة لألنسجة النباتية؛ ومن
حيث التركيب الكيميائي يتكون الفحم النباتي أساس ًا من الكربون احملتوي على
بعض البنى املشوهة املميزة له ،في وجود كميات أقل من األكسجني والهيدروجني.
التأريخ ( )Chronologyترتيب األحداث بحسب تواريخ أو أوقات حدوثها.
رزغة (امليثان) () )Clathrate (methaneخليط حمأي متجمد جزئي ًا من
غاز امليثان واجلليد ،يوجد عادة في الرواسب.
معادلة/عالقة كالوزياس -كالبيرون (Clausius-Clapeyron equation/
) relationshipالعالقة الدينامية احلرارية بني التغيرات الطفيفة التي حتدث
في درجات احلرارة والضغط البخاري في نظام متزن يحتوي على أطوار مكثفة.
وبالنسبة للغازات النزرة ،مثل بخار املاء ،تعطي هذه العالقة الزيادة في الضغط
البخاري عند االتزان (أو التشبع) لكل وحدة تغير في درجة حرارة الهواء.
املناخ ( )Climateيع ّرف املناخ مبعناه الضيق عادة بأنه متوسط الطقس ،أو
بتعبير أدق ،بأنه الوصف اإلحصائي ملتوسط وتقلبية الكميات ذات الصلة خالل
فترة زمنية تتراوح بني أشهر وآالف أو ماليني السنني .والفترة التقليدية لتحديد
متوسط هذه املتغيرات هي  30عاماً ،حسبما حددتها املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية ( .)WMOوغالب ًا ما تكون هذه الكميات متغيرات سطحية ،مثل درجات
احلرارة ،وكميات األمطار ،والرياح .واملناخ ،مبعناه األعم ،هو تعبير عن حالة
النظام املناخي تشمل وصف ًا إحصائياً.
التأثير التفاعلي لدورة املنا خ – الكربون �(Climate-carbon cycle feed
) backتأثير تفاعلي يتعلق بالتغيرات في خواص دورة الكربون على اليابسة
وفي احمليط استجابة لتغير املناخ .ففي احمليط ،ميكن أن تؤثر التغيرات في درجة
حرارة احمليط ودورانه في تدفق ثاني أكسيد الكربون بني الغالف اجلوي واحمليط؛
وعلى القارات ،ميكن أن يؤثر تغير املناخ على التمثيل الضوئي في النباتات وعلى
التنفس امليكروبي في التربة ومن ثم على تدفق ثاني أكسيد الكربون بني الغالف
اجلوي واليابسة.
تغير املناخ ( )Climate changeيشير مصطلح تغير املناخ إلى حدوث تغير
في حالة املناخ ميكن التعرف عليه (باستخدام اختبارات إحصائية ،مثالً) ناجت
عن تغير في متوسط خصائصه و/أو تقلبيتها ،ويدوم ذلك لفترة ممتدة تبلغ عادة
عقوداً أو أطول من ذلك .وقد يعود تغير املناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو
تأثيرات خارجية مثل التغيرات التي حتدث في الدورة الشمسية ،واالنفجارات
البركانية والتغيرات املستمرة الناجتة عن األنشطة البشرية في تركيب الغالف
اجلوي أو في استخدام األراضي .ويالحظ أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ ( )UNFCCCتعرف التغير املناخي في املادة األولى منها بأنه ‘التغير في
املناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يغير من
التركيب الكيميائي للغالف اجلوي على الصعيد العاملي والذي يكون إضافة إلى
التقلبية في املناخ الطبيعي املالحظة خالل فترات زمنية مماثلة’ .وعلى ذلك فإن
االتفاقية اإلطارية متيز بني تغير املناخ الذي يعزى إلى األنشطة البشرية التي تغير
من تركيب الغالف اجلوي وتقلبية املناخ التي تعزى إلى أسباب طبيعية .انظر أيض ًا
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التزام تغير املناخ ( )Climate change commitmentنتيجة للقصور احلراري
للمحيطات والعمليات البطيئة لسطحي الغالف اجلليدي واليابسة ،سيستمر
املناخ في التغير حتى وإن مت احلفاظ على ثبات تركيب الغالف اجلوي عند القيم
السائدة اليوم .إن التغيرات التي حصلت فيما مضى في تركيب الغالف اجلوي
تؤدي إلى تغير مناخي ملتزم به ،يستمر ما دام الالتوازن اإلشعاعي مستمراً وإلى
أن تتكيف مكونات النظام املناخي كافة مع احلالة اجلديدة .وإذا استمرت التغيرات
األخرى في درجات احلرارة بعد تثبيت تركيب الغالف اجلوي فإنها تدعى درجة
احلرارة الثابتة للمكونات أو بتعبير أبسط االحترار املُلتزم به أو االحترار املعهود.
ويشمل تغير املناخ املُلتزم به تغيرات مستقبلية أخرى ،مثل ،الدورة الهيدرولوجية
وظواهر جوية متطرفة ،وظواهر مناخية متطرفة ،وتغير مستوى سطح البحر.
وااللتزام باالنبعاثات الثابتة هو تغير املناخ امللتزم به الذي ينشأ عن تثبيت
االنبعاثات البشرية املنشأ والتزام االنبعاثات الصفرية هو التزام متعلق بتغير املناخ
عندما يتم حتديد االنبعاثات عند صفر .انظر أيض ًا .Climate change
التأثيرات التفاعلية للمناخ ( )Climate feedbackتفاعل يحدث فيه أي
اضطراب في إحدى الكميات املناخية تغيراً في كمية أخرى ،ويؤدي التغير في
هذه الكمية الثانية في نهاية املطاف إلى تغير إضافي في الكمية األولى .والتأثيرات
التفاعلية السلبية هي تأثير تفاعلي يضعف فيه االضطراب األولي نتيجة ما يحدثه
من تغيرات؛ أما التأثيرات التفاعلية اإليجابية فهي تأثير تفاعلي معزز .وفي هذا
التقرير املخصص للتقييم ،يستخدم غالب ًا تعريف ذو نطاق ضيق تكون فيه الكمية
املناخية التي يحدث فيها اضطراب هي املتوسط العاملي لدرجة احلرارة السطحية،
التي تسبب بدورها تغيرات في امليزانية اإلشعاعية العاملية .وفي أي من احلالتني
ميكن أن يحدث االضطراب األولي نتيجة أسباب خارجية وميكن أيض ًا أن ينشأ
كجزء من التقلبية الداخلية .انظر أيض ًا .Climate Feedback Parameter
بارامتر التأثير التفاعلي للمناخ ( )Climate Feedback Parameterطريقة
للتحديد الكمي لالستجابة اإلشعاعية للنظام املناخي لتغير في متوسط درجة
احلرارة السطحية العاملية مستحث بتأثير إشعاعي .وهو يتناسب عكسي ًا مع
مقلوب احلساسية املناخية الفعالة .ويعرف بارمتر التأثير التفاعلي للمناخ رسمي ًا
بالعالقة ( :aبوحدات واط لكل متر مربع لكل درجة مئوية) Λ = (ΔQ – ΔF) /
 ،ΔTحيث Qهي املتوسط العاملي للتأثير اإلشعاعي ،و Tهي املتوسط العاملي لدرجة
احلرارة السطحية للهواء ،و Fهي تدفق احلرارة إلى احمليط ،و Δمتثل التغير بالنسبة
للمناخ غير املضطرب.
 Climate forecastانظر Climate prediction
معامل املناخ ( )Climate indexمتسلسلة زمنية تبنى من املتغيرات املناخية
لتوفر موجزاً جتميعي ًا حلالة النظام املناخي .فمثالً ،غالب ًا ما يوفر الفرق بني الضغط
ال تاريخي ًا بسيط ًا
عند مستوى سطح البحر في أيسلندا وفي جزر األزور معام ً
ولكنه مفيد ملعامل التذبذب في شمال احمليط األطلسي ( .)NAOوبسبب
خصائصها املثلى ،غالبا ما تعرف املعامالت املناخية باستخدام مكونات رئيسية
 مجموعات خطية ملتغيرات مناخية في أماكن مختلفة تظهر احلد األقصىللتغير رهن ًا بقيود معيارية معينة (مثل ،معاملي األسلوب احللقي الشمالي NAM
واألسلوب احللقي اجلنوبي  SAMاللذين ميثالن مكونني أساسيني في نصف الكرة
الشمالي ونصف الكرة اجلنوبي حلالتي شذوذ الضغط الشبكي ،على التوالي).
لالطالع على ملخص لتعاريف معامالت الرصد املستخدمة ،انظر اإلطار .2.5
انظر أيض ًا .Climate pattern
النموذج املناخي (الطيف أو الهيكل الهرمي) (Climate model (spectrum
)) or hierarchyمتثيل عددي للنظام املناخي قائم على اخلصائص الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية ملكوناته وتفاعالتها وعمليات التأثير التفاعلي وحتليل
بعض خصائصه املعروفة .وميكن متثيل النظام املناخي بنماذج ذات درجات تعقيد
مختلفة ،وبعبارة أخرى ،فأنه ميكن حتديد طيف أو هيكل هرمي من النماذج
ألي مكون من املكونات أو ملجموعة من تلك املكونات وإن كانت تختلف في
جوانب مثل ،عدد األبعاد املكانية ومدى متثيل العمليات الفيزيائية أو الكيميائية
أو البيولوجية بوضوح أو املستوى الذي يتم فيه إشراك عمليات حتديد البارامترات
األمبيريقية .وتوفر النماذج املتقارنة للدوران العام للغالف اجلوي واحمليطات
( )AOGCMsمتثي ً
ال يصل إلى قرب نهاية أو نهاية الطيف األكثر شمو ًال املتاح
حالياً .وهناك تطور نحو النماذج األكثر تعقيداً باستخدام الكيمياء والبيولوجيا
التفاعليتني .وتستخدم النماذج املناخية كأداة بحثية لدراسة ومحاكاة املناخ
وفي األغراض التشغيلية ،مبا في ذلك التنبؤات املناخية الشهرية والفصلية وتلك
اخلاصة بفترات ما بني السنوات .انظر أيض  ًا  ،Earth System Modelو�Earth-Sys
 ،tem Model of Intermediate Complexityو ،Energy Balance ModelوProcess
 ،Based Model, Regional Climate Modelو.Semi-empirical model
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منط مناخي ( )Climate patternمجموعة من املعامالت املختلفة مكاني ًا يتم
احلصول عليها عن طريق «اسقاط» (تراجع) املتغيرات املناخية على متسلسلة
زمنية للمعامل املناخي .وعندما يكون املعامل املناخي مكون ًا أساسياً ،فإن النمط
املناخي يكون متجه ًا ذاتي التأثير ملصفوفة التغاير ،ويشار إليه في علم املناخ بتعبير
الدالة املتعامدة اإلمبيريقية ).Empirical Orthogonal Function (EOF
التنبؤ باملناخ ( )Climate predictionينتج التنبؤ باملناخ أو توقع املناخ عن
محاولة (تبدأ من حالة معينة من حاالت النظام املناخي) إلنتاج تقدير للتطور
الفعلي للمناخ في املستقبل ،على النطاق الزمني الفصلي أو نطاق ما بني السنوات
أو على نطاق عقود .وحيث أن تطور النظام املناخي في املستقبل قد يكون شديد
احلساسية للظروف األولية ،فإن هذه التنبؤات تكون عادة ذات طابع احتمالي.
انظر أيض ًا  ،Climate projectionو ،Climate scenarioو،Model initialization
و.Predictability
إسقاط مناخي ( )Climate projectionهو محاكاة الستجابة النظام املناخي
لسيناريو انبعاثات أو تركيزات غازات االحتباس احلراري واألهباء اجلوية في
املستقبل ،يتم إعدادها بصفة عامة باستخدام منوذج مناخي .وتتميز االسقاطات
املناخية عن التنبؤات املناخية باعتمادها على سيناريو االنبعاثات /التركيزات/
التأثير اإلشعاعي املستخدم ،والتي تستند بدورها إلى افتراضات تتعلق على
سبيل املثال بتطورات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية مستقبلية قد تتحقق أو
ال تتحقق .انظر أيض ًا .Climate scenario
نظام مناخي ( )Climate regimeحالة من حاالت النظام املناخي حتدث بتواتر
أكبر من احلاالت املجاورة لها نتيجة استمرارها أو تكرار حدوثها بتواتر أكبر.
وبعبارة أخرى ،فإنها مجموعة في فضاء احلالة املناخية مقترنة بحد أقصى محلي
في دالة كثافة االحتماالت.
 Climate responseانظر Climate sensitivity
سناريو مناخي ( )Climate scenarioمتثيل معقول ومبسط ،في أغلب األحيان،
للمناخ الذي سيسود في املستقبل استناداً إلى مجموعة متسقة داخلي ًا من العالقات
املناخية التي وضعت لالستخدام الصريح في استقصاء العواقب احملتملة لتغير املناخ
الناشئ عن األنشطة البشرية ،والتي تستخدم في كثير من األحيان في صورة
مدخالت لنماذج التأثير .وتستخدم إسقاطات املناخ في أحيان كثيرة كمادة خام
لوضع سيناريوهات املناخ ،على أن هذه األخيرة حتتاج عادة إلى معلومات إضافية
مثل املعلومات املتعلقة باملناخ احلالي املرصود .وسيناريو تغير املناخ هو الفارق بني
سيناريو املناخ واملناخ الراهن .انظر أيض ًا  ،Emission scenarioو.scenario
احلساسية املناخية ( )Climate sensitivityفي تقارير الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ ،تشير احلساسية املناخية عند االتزان (بوحدات الدرجة املئوية)
إلى التغير عند االتزان (احلالة املستقرة) وفي درجة احلرارة السطحية العاملية
السنوية عقب مضاعفة الكميات املكافئة من تركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي .ونظرا للقيود احلسابية ،تقدر احلساسية املناخية عند االتزان في
النموذج املناخي أحيانا بتشغيل منوذج دوران عام في الغالف اجلوي مقترن بنموذج
محيطي مختلط الطبقات ،ألن احلساسية املناخية عند االتزان تتحدد بدرجة كبيرة
بالعمليات اجلوية .وميكن تشغيل مناذج عالية الكفاءة للوصول إلى حالة االتزان
مع احمليط الدينامي .ويشير بارامتر احلساسية املناخية (بوحدات الدرجة املئوية
لكل واط على الكيلومتر املربع) إلى التغير عند االتزان في متوسط درجة احلرارة
السطحية العاملية السنوية بعد تغير التأثير اإلشعاعي مبقدار وحدة واحدة.
احلساسية الفعالة للمناخ (بوحدات الدرجة املئوية) هي تقدير لالستجابة
في متوسط درجة احلرارة السطحية العاملية ملضاعفة تركيزات ثاني أكسيد
الكربون التي تق َّيم من خرج النموذج أو من املشاهدات بالنسبة حلاالت عدم
االتزان الناشئة .وهي مقياس لقوى التأثير التفاعلي للمناخ في وقت معني
وقد تتغير بتغير تاريخ التأثير وحالة املناخ ،ومن ثم قد تختلف عن احلساسية
املناخية عند االتزان.
االستجابة املناخية العابرة (بوحدات الدرجة املئوية) هي التغير في املتوسط
العاملي لدرجة احلرارة السطحية التي ُيحسب متوسطها على مدى فترة 20
عاما ،وتتركز حول وقت تضاعف ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي،
في منوذج محاكاة مناخي يزيد فيه ثاني أكسيد الكربون بنسبة  1في املائة
سنوياً .وهي مقياس لقوة وسرعة استجابة درجة احلرارة السطحية لتأثير
غازات االحتباس احلراري.
 Climate sensitivity parameterانظر climate sensitivity
النظام املناخي ( )Climate systemهو النظام املعقد للغاية املؤلف من خمسة
مكونات رئيسية هي :الغالف اجلوي ،والغالف املائي ،والغالف اجلليدي،

والغالف الصخري ،واحمليط احليوي ،وما بينها من تفاعالت .ويتطور النظام
املناخي مبضي الوقت حتت تأثير ديناميته الداخلية وبسبب تأثيرات خارجية من
قبيل ثوران البراكني ،والتغيرات الشمسية وتأثيرات النشاط البشري من قبيل
التغير في تركيب الغالف اجلوي وتغير استخدام األراضي.
تقلبية املناخ ( )Climate variabilityتشير تقلبية املناخ إلى التباينات في
متوسط حالة املناخ وغيره من اإلحصاءات املناخية (مثل االنحرافات املعيارية،
وحدوث الظواهر املتطرفة ،وما إلى ذلك) بجميع النطاقات الزمنية واملكانية التي
تتجاوز نطاق الظواهر اجلوية اإلفرادية .وقد تعزى التقلبية إلى عمليات داخلية
طبيعية في إطار نظام املناخ (التقلبية الداخلية) أو إلى تباينات في املؤثر اإلشعاعي
اخلارجي الطبيعي أو البشري املنشأ (التقلبية اخلارجية) .انظر أيض ًا Climate
.change
نوى تكثف السحب () )Cloud condensation nuclei (CCNاملجموعة
الفرعية جلسيمات الهباء اجلوي التي تعمل كموقع أولي لتكثف بخار املاء إلى
سائل ،والتي ميكن أن تؤدي إلى تكوين قطيرات السحب في ظل الظروف املعتادة
لتكون السحب .والعامل الرئيسي الذي يحدد ماهية اجلسيمات املكونة للهباء
التي تعمل كنوى لتكثف السحب عند درجة معينة من حالة فوق التشبع هو
حجم تلك النوى.
التأثيرات التفاعلية للسحب ( )Cloud feedbackتأثيرات مناخية تفاعلية
تنطوي على حدوث تغيرات في أي من خصائص السحب استجابة لتغير في
متوسط درجة احلرارة السطحية احمللية أو العاملية .لذا يتطلب فهم التأثيرات
التفاعلية للسحب وتعيني قوتها وإشارتها وفهم كيفية تأثير أي تغير مناخي على
طيف أنواع السحب ،وأجزائها وارتفاعاتها ،وخصائصها اإلشعاعية ،وأخيراً،
ميزانية األرض اإلشعاعية .ومازالت التأثيرات التفاعلية للسحب حتى اآلن أكبر
مصدر لعدم التيقن من تقديرات حساسية املناخ .انظر أيض ًا Cloud radiative
.effect
للسحب ( )Cloud radiative effectاألثر اإلشعاعي للسحب،
األثر اإلشعاعي ُ
بالنسبة للحالة املطابقة بدون ُسحب .في التقارير السابقة للهيئة احلكومية الدولية
للسحب ،غير أن هذا املصطلح
مي هذا باسم القسر اإلشعاعي ُ
املعنية بتغ ُّير املناخ ُس َّ
اليتفق واالستخدامات األخرى ملصطلح قسر واليستخدم في هذا التقرير .انظر
أيض ًا .Cloud feedback
 CO -equivalentانظر Equivalent carbon dioxide
األيام الباردة/الليالي الباردة ( )Cold days/cold nightsاأليام التي تكون
فيها درجة احلرارة القصوى ،أو الليالي التي تكون فيها درجة احلرارة الدنيا أقل من
العشير املئوي العاشر ،حيث تكون توزيعات درجة احلرارة معروفة عموم ًا بالنسبة
للفترة املرجعية  .1990-1961لالطالع على املعامالت املناظرة ،انظر اإلطار .2.4
االنبعاثات املتسقة ( )Cold days/cold nightsميكن استخدام مناذج نظم
األرض التي حتاكي دورة ثاني أكسيد الكربون على سطح اليابسة وفي احمليط في
حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتسقة مع مسار تركيز معني لثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي .وتكون االنبعاثات املتسقة على مدى فترة معينة من
الزمن مساوية للزيادة في الكربون على مدى الفترة الزمنية نفسها مضروبة في
مجموع املستودعات النشطة الثالثة :الغالف اجلوي ،واليابسة ،واحمليط.
الثقة ( )Confidenceصحة االستنتاج على أساس نوع ومقدار وجودة واتساق
األدلة (مثل الفهم امليكانيكي ،والنظرية ،والبيانات ،والنماذج ،وحكم اخلبراء)
ودرجة التوافق .ويعبر عن الثقة نوعي ًا ( .)Mastrandrea et al., 2010لالطالع
على مستويات الثقة انظر الشكل  1.11ولالطالع على عناصر تأهيل االحتمال
انظر اجلدول  .1.1انظر أيض ًا .Uncertainty
احلمل احلراري ( )Convectionحركة رأسية مدفوعة بقوى الطفو الناشئة عن
عدم االستقرار االستاتيكي ،وتنتج عادة عن التبريد قرب السطح أو عن زيادات
في امللوحة في حالة احمليط وارتفاع درجة احلرارة قرب السطح أو التبريد اإلشعاعي
لقمم السحب في حالة الغالف اجلوي .وفي الغالف اجلوي يؤدي احلمل إلى
تكوين سحب ركامية وسقوط أمطار ويكون فعا ًال عند الفصائل الكيميائية
القمامه والفصائل الكيميائية الرأسية النقل .وفي احمليطات ميكن أن تنقل تيارات
احلمل املياه السطحية إلى أعماق احمليطات.
النظائر املشعة الكونية ( )Cosmogenic radioisotopesنظائر مشعة نادرة
تنتج عن تفاعل جسيم شعاعي كوني عالي الطاقة مع نوى الذرات .وتستخدم في
أحيان كثيرة كدليل على النشاط الشمسي الذي يوهن من شدة األشعة الكونية أو
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كمواد نزرة لتعقب عمليات االنتقال في الغالف اجلوي ،وتسمى أحيان ًا النويدات
املشعة الكونية.
الغالف اجلليدي ( )Cryosphereجميع املناطق املوجودة على سطح األرض
واحمليط وحتتهما والتي يوجد فيها املاء في احلالة الصلبة ،مبا في ذلك اجلليد
البحري ،وجليد البحيرات ،وجليد األنهار ،والغطاء الثلجي ،واألنهار اجلليدية،
والصفحات اجلليدية ،واألراضي املتجمدة (التي تشمل التربة الصقيعية).
أحداث دانسغارد-أويسجر ( )Dansgaard-Oeschger eventsأحداث
مناخية تتسم ،في عينات غرينالند اجلليدية ،وسجالت املناخ القدمي للمناطق
القريبة منها في شمال األطلسي ،بوجود حالة جليدية باردة ،يعقبها انتقال سريع
إلى طور أكثر دفئاً ،ثم الرجوع ببطء إلى البرودة عوداً إلى الظروف اجلليدية.
وتشاهد أجزاء توجد بها أحداث مضادة ألحداث دانسغارد-أويسجر في أقاليم
أخرى أيضاً.
إزالة الغابات ( )Deforestationحتويل الغابات إلى مناطق غير حرجية .ملناقشة
مصطلح الغابة وما يتصل به من مصطلحات مثل التشجير وإعادة زراعة الغابات
وإزالة الغابات ،انظر تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بشأن
استخدام األراضي ،والتغير في استخدام األراضي والغابات ( .)IPCC, 2000انظر
أيض ًا تقرير عن التعاريف واخليارات املنهجية حلصر االنبعاثات الناشئة مباشرة عن
تأثير األنشطة البشرية في تردي الغابات وإزالة األنواع األخرى من الغطاء النباتي
(.)IPCC, 2003
انصهار جليدي/انتهاء عصر جليدي ()Deglaciation/glacial termination
عمليات االنتقال من الظروف اجلليدية الكاملة (عصر جليدي) إلى الفترات
الواقعة بني العصور اجلليدية وتتسم هذه الفترات بحدوث احترار عاملي وارتفاع
مستوى سطح البحر بسبب التغير في حجم اجلليد القاري.
الكشف عن التغير وتعليله ( )Detection and attributionيعرف الكشف
عن التغير بأنه عملية لبيان أن املناخ أو أن نظام ًا يتأثر باملناخ قد تغير بطريقة
ما محددة إحصائياً ،دون تقدمي سبب لذلك التغير .ويكتشف التغير احملدد في
الرصدات إذا تبني أن احتمال حدوثه بالصدفة يرجع إلى التقلبية الداخلية وحدها
هو احتمال ضئيل ،أقل من  10في املائة مثالً .ويعرف التعليل بأنه عملية تقييم
لإلسهامات النسبية للعوامل العارضة املتعددة لتغير أو حلدث ما مقترن مبستوى
ثقة إحصائي (.)Hegerl et al., 2010
طحالب الدياتوم ( )Diatomsطحالب بحجم حبيبات الطمي تعيش في املياه
السطحية للبحيرات واألنهار واحمليطات وتكون طبقات من األوبال .ويرتبط توزيع
أنواعها في قلب احمليط في أحيان كثيرة بدرجات حرارة سطح البحر التي كانت
سائدة في املاضي.
 Direct (aerosol) effectانظر .Aerosol-radiation interaction
االقتناص املباشر من الهواء ( )Direct Air Captureعملية كيميائية ينتج
بواسطتها تيار من ثاني أكسيد الكربون النقي باقتناص ثاني أكسيد الكربون من
الهواء احمليط.
نطاق التغير اليومي في درجة احلرارة ( )Diurnal temperature rangeالفرق
بني درجتي احلرارة القصوى والدنيا خالل فترة  24ساعة.
وحدة دوبسون () )Dobson unit (DUوحدة لقياس الكمية اإلجمالية
لألوزون املوجود في عمود رأسي فوق سطح األرض (عمود األوزون اإلجمالي).
وعدد وحدات دوبسون هو السمك مقيس ًا بوحدات  10-متر الذي يشغله عمود
األوزون إذا مت ضغطه إلى طبقة منتظمة الكثافة عند ضغط  1013هكتوباسكال
ودرجة حرارة  0درجة مئوية .وتناظر وحدة دوبسون عموداً من األوزون يحتوي
على  10 ×2.69جزيئ ًا في كل متر مربع .ورغم التغير الكبير في كمية األوزون في
عمود من الغالف اجلوي فإنها ترواح  300وحدة دوبسون عادة.
تقليص النطاق ( )Downscalingطريقة الستنباط املعلومات املتصلة بالنطاقات
التي تتراوح بني احمللية واإلقليمية (من  10كيلومترات إلى  100كيلومتر) من حتليل
مناذج أو بيانات أوسع نطاقاً .ويتم ذلك بطريقتني رئيسيتني :التقليص الديناميكي
للنطاق والتقليص األمبيريقي/اإلحصائي للنطاق .وتستخدم الطريقة الديناميكية
خرج النماذج اإلقليمية للمناخ ،والنماذج العاملية ذات االستبانة املكانية املتغيرة،
أو مناذج عاملية عالية االستبانة .أما الطريقية األمبيريقية/اإلحصائية فتعمد
إلى إيجاد عالقات إحصائية تربط بني متغيرات الغالف اجلوي الواسعة النطاق
واملتغيرات املناخية احمللية/اإلقليمية .وفي جميع األحوال ،تظل جودة النموذج
احملرك متثل احلد األقصى جلودة املعلومات التي مت تقليص نطاقها.
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اجلفاف ( )Droughtفترة يكون فيها الطقس جاف ًا على نحو غير عادي وتستمر
ملدة تكفي إلحداث خلل هيدرولوجي جسيم .واجلفاف اصطالح نسبي؛ ومن
ثم يتعني أن تشير أي مناقشة على أساس نقص كمية األمطار إلى النشاط احملدد
املرتبط بكمية األمطار الساقطة التي هي قيد املناقشة .فمثالً ،يؤثر النقص في
كميات األمطار في أثناء موسم النمو سلب ًا على إنتاج احملاصيل أو على وظيفة
النظام اإليكولوجي بصفة عامة (نتيجة جلفاف رطوبة التربة ،التي يطلق عليها
أيض ًا اسم اجلفاف الزراعي) ،ويؤثر بصورة أساسية في أثناء موسم اجلريان والتخلل
على إمدادات املياه (اجلفاف الهيدرولوجي) .وحتدث أيض ًا تغيرات في تخزين
الرطوبة واملياه اجلوفية في التربة نتيجة الزيادات الفعلية في عمليتي التبخر والنتح
إضافة إلى االنخفاضات في كميات األمطار .ويطلق علي أي فترة تتسم بنقص غير
عادي في كميات األمطار تعبير اجلفاف البالغ ( .)megadroughtواجلفاف البالغ
هو جفاف ميتد لفترة بالغة الطول ،واسعة االنتشار ،يستمر لفترة تطول كثيراً عن
الفترات العادية ،تصل إلى عقد أو أكثر .لالطالع على املعامالت املناظرة ،انظر
اإلطار .2.4
نظام ديناميكي ( )Dynamical systemعملية أو مجموعة من العمليات
تتحكم في تطورها مع الزمن مجموعة من القوانني الفيزيائية احلتمية .ويعد النظام
املنايخي نظام ًا ديناميكياً .انظر أيض ًا  ،Abrupt climate changeو ،Chaoticو�Non
 ،linearityو.Predictability
منوذج شامل لنظام األرض () )Earth System Model (ESMمنوذج متقارن
للدوران العام للغالف اجلوي واحمليطات يتضمن متثي ً
ال لدورة الكربون ،ويتيح
إجراء حسابات تفاعلية لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي أو لالنبعاثات
املتسقة .وميكن أيض ًا أن تدرج به مكونات إضافية (مثل ،كيمياء الغالف اجلوي،
والصفحات اجلليدية ،والغطاء اخلضري الديناميكي ،ودورة النيتروجني ،ولكنه
يتضمن أيض ًا مناذج حضرية أو مناذج للمحاصيل) .انظر أيض ًا .Climate model
النموذج املتوسط التعقيد الشامل لنظام األرض (Earth-System Model of
)) Intermediate Complexity (EMICمنوذج مناخي يستهدف إدراج أهم
علميات نظام األرض كافة كتلك املوجودة في النموذج الشامل لنظام األرض
ولكن عند درجة استبانة أقل أو بطريقة أبسط وأقرب إلى املثالية.
حساسية نظام األرض ( )Earth System sensitivityيشار إلى استجابة درجة
حرارة االتزان للنظام املتقارن للغالف اجلوي – احمليطات – الغالف اجلليدي –
الغطاء النباتي  -دورة الكربون ملضاعفة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف
اجلوي بتعبير حساسية نظام األرض .وألن ذلك يسمح للمكونات البطيئة (مثل
الصفحات اجلليدية ،والغطاء النباتي) في النظام املناخي بالتكيف لالضطرابات
اخلارجية ،فقد تختلف بصورة كبيرة عن احلساسية املناخية املستمدة من مناذج
اقتران الغالف اجلوي – احمليط.
نظام إيكولوجي ( )Ecosystemالنظام اإليكولوجي هو وحدة وظيفية تتألف
من الكائنات احلية ،والبيئة غير احلية احمليطة بها ،والتفاعالت التي حتدث في
داخلها وفيما بينها .وتعتمد املكونات املوجودة في نظام إيكولوجي معني وفي
تخومه املكانية على الغرض الذي من أجله يعرف النظام اإليكولوجي :ففي بعض
احلاالت تكون تلك املكونات محددة حتديداً واضح ًا نسبياً ،وفي أحيان أخرى
التكون واضحة املعالم .وميكن أن تتغير حدود النظام اإليكولوجي مع الزمن.
وتنضوي نظم إيكولوجية داخل نظم إيكولوجية أخرى ،وميكن أن يتغير نطاقها
من صغير جداً ليشمل الغالف احليوي بكامله .وفي العصر احلالي ،الحتتوي معظم
النظم اإليكولوجية على البشر ككائنات رئيسية ،كما أنها التتأثر بتأثير األنشطة
البشرية على البيئات التي يعيش فيها البشر.
 Effective climate sensitivityانظر .Climate sensitivity
 Effective radiative forcingانظر .Radiative forcing
الفعالية ()Efficacy
مقياس ملدى فعالية تأثير إشعاعي radiative forcing
ناجت من آلية معينة من فعل البشر أو آلية طبيعية في تغير متوسط درجة احلرارة
السطحية العاملية عند االتزان مقارنة بالتأثير اإلشعاعي املكافئ الناجت عن ثاني
أكسيد الكربون .ووفق ًا للتعريف فإن زيادة ثاني أكسيد الكربون له فعالية قيمتها
 .1.0وقد تنشأ تغيرات في فعالية املناخ نتيجة لعمليات التكيف السريعة في
التأثير الواقع عليه ،تختلف باختالف التأثيرات.
الضخ اإليكماني ( )Ekman pumpingجهد احتكاكي يحدث عند السطح
املشترك بني مادتني مائعتني (الغالف اجلوي واحمليط) أو بني مادة مائعة وسطح
صلب مجاور (سطح األرض) فيؤدي إلى حدوث دوران .وعندما يحدث تقارب
لنقل الكتلة الناجت ،يستلزم قانون بقاء الكتلة حدوث تدفق رأسي مبتعداً عن
السطح .وهذا هو ما يسمى ضخ إيكمان .ويسمى التأثير املضاد لهذا التأثير،
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والذي يحدث في حالة التباعد ،سحب إيكمان .وهذه الظاهرة مهمة في كل من
الغالف اجلوي واحمليط.
النقل اإليكماني ( )Ekman transportالنقل الكلي الناجت عن حدوث توازن
بني قوة كوريوليس واإلجهاد االحتكاكي الناجت عن تأثير الريح على سطح احمليط.
انظر أيض ًا .Ekman pumping
طيف كهرمغنطيسي ( )Electromagnetic spectrumنطاق الطول املوجي
أو الطاقة جلميع األشعة الكهرمغنطيسية .ويعرف اإلشعاع الطيفي بداللة األشعة
الشمسية بأنه القوة التي تصل إلى وحدة املساحة من سطح األرض لكل وحدة
طول موجي.
ظاهرة النينيو (التذبذب اجلنوبي) (El Niño-Southern Oscillation
ال لوصف تيار من املياه الدافئة يتدفق
)) (ENSOاستعمل مصطلح النينيو أص ً
دوري ًا على طول ساحل إكوادور وبيرو،مما يؤدي إلى تعطيل صناعةصيد األسماك
احمللية .ومن ثم أصبح يعرف باحترار منطقة احمليط الهادئ املدارية على نطاق
كامل احلوض شرقي خط التوقيت الدولي .ويرتبط هذا احلدث احمليطي بتقلب
منط الضغط السطحي املداري وشبه املداري على النطاق العاملي وهو ما ُيعرف
باسم التذبذب اجلنوبي .وتتراوح النطاقات الزمنية لهذه الظاهرة املتقارنة بظاهرة
الغالف اجلوي – احمليطات بني سنتني وسبع سنوات تقريباً ،وتُعرف بظاهرة النينو/
التذبذب اجلنوبي .وغالب ًا ما تقاس بواسطة االختالف في شذوذ الضغط السطحي
بني تاهيتي وداروين أو درجات حرارة سطح البحر في املنطقة الوسطى والشرقية
من احمليط الهادئ االستوائي .وأثناء حدوث ظاهرة النينو – التذبذب اجلنوبي،
يضعف الرياح التجارية السائدة فيخفض من حدة صعود التيارات احمليطية العميقة
وتبدلها مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر فيزيد بدوره من ضعف
الرياح التجارية .ولهذه الظاهرة تأثير كبير على الرياح ودرجات حرارة سطح البحر
وأمناط سقوط األمطار في منطقة احمليط الهادئ املدارية .ولهذه الظاهرة تأثيرات
مناخية في كامل منطقة احمليط الهادئ وفي أنحاء أخرى كثيرة من العالم من خالل
االرتباط العاملي عن بعد .وتسمى مرحلة النينو – التذبذب اجلنوبي الباردة بالنينيا
 .La Niñaلالطالع على مؤشرات املناظرة ،انظر اإلطار .2.5
سيناريو االنبعاثات ( )Emission scenarioمتثيل معقول للتطورات املستقبلية
النبعاثات املواد التي يحتمل أن تكون نشطة نسبي ًا من الناحية اإلشعاعية (مثل
غازات االحتباس احلراري واألهباء اجلوية) استناداً إلى مجموعة متجانسة
ومتسقة داخلي ًا من االفتراضات بشأن القوى احملركة (مثل التطورات الدميغرافية
واالجتماعية االقتصادية والتغيرات التكنولوجية) والعالقات الرئيسية التي تربط
بينها .وتستخدم سيناريوهات التركيزات ،املشتقة من سيناريوهات االنبعاثات،
كمدخالت في منوذج مناخي حلساب اإلسقاطات املناخية .وقد عرضت الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)IPCCفي تقريرها عام  ،1992مجموعة
من سيناريوهات االنبعاثات استخدمت كأساس لوضع إسقاطات املناخ في تقرير
التقييم الثاني لسنة  .1996ويشار إلى سيناريوهات االنبعاثات هذه باعتبارها
السيناريوهات  .IS92وقد نشرت في التقرير اخلاص عن سيناريوهات االنبعاثات
سيناريوهات انبعاثات جديدة أطلق عليها اسم سيناريوهات االنبعاثات للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)2000 ،Nakićenović and Swartأو
ما يسمى  ،SRES scenariosواستعمل بعضها كأساس لإلسقاطات املناخية
املعروضة في الفصول من  9إلى  11من تقرير الهيئة لسنة  2001والفصلني  10و11
من تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ الصادر في  .2007ووضعت
سيناريوهات انبعاثات جديدة لتغير املناخ ،هي السيناريوهات املمثلة ملسارات
التركيز األربعة ،من أجل تقرير التقييم احلالي للهيئة ،ولكن بصورة مستقلة عنها.
انظر أيض ًا  Climate scenarioو.scenario
رصيد الطاقة ( )Energy balanceهو الفرق بني الطاقة اإلجمالية الساقطة
والطاقة اإلجمالية الصادرة .فإذا كان هذا الرصيد موجباً ،حدث احترار؛ أما إذا
كان سالباً ،فيحدث تبريد .وعند أخذ املتوسط على الصعيد العاملي ولفترات
زمنية طويلة يجب أن يكون هذا الرصيد صفرا .وألن النظام املناخي يستمد كل
طاقته تقريبا من الشمس ،فإن وجود رصيد صفري على الصعيد العاملي يعني أن
األشعة الشمسية التي مت امتصاصها ،أي األشعة الشمسية الساقطة مطروح ًا منها
األشعة املنعكسة عند قمة الغالف اجلوي ،واألشعة الطويلة املوجات الصادرة من
النظام املناخي متساويتني .انظر أيض ًا .Energy budget
منوذج رصيد الطاقة () )Energy Balance Model (EBMمنوذج مبسط يحلل
ميزانية الطاقة لألرض من أجل حساب التغيرات في املناخ .وهو في أبسط صوره،
اليتضمن ُبعداً مكاني ًا واضح ًا وميكن للنموذج عندئذ أن يقدم تقديرا للتغيرات
في متوسط درجات احلرارة على الصعيد العاملي محسوبة من التغيرات في األشعة.
وميكن توسيع نطاق منوذج رصيد الطاقة ذي ال ُبعد الصفري ليشمل منوذجا ذا بعد

واحد أو منوذج ًا ثنائي األبعاد إذا كانت التغيرات في ميزانية الطاقة بالنسبة خلطوط
العرض ،أو لكل من خطوط العرض والطول ،قد جرى النظر فيهما بوضوح .انظر
أيضا .Climate model
ميزانية الطاقة (لألرض) () )Energy budget (of the Earthاألرض نظام
مادي له ميزانية طاقة تشمل كل ما اكتسب من الطاقة الواردة وكل ما فقد من
الطاقة الصادرة .وحتدد ميزانية طاقة األرض بقياس مقدار الطاقة التي تصل إلى
النظام األرضي من الشمس ،ومقدار الطاقة التي تفقد في الفضاء ،وحساب ما
تبقى على األرض وفي غالفها اجلوي .واألشعة الشمسية هي املصدر الغالب
للطاقة في نظام األرض .وقد تتعرض الطاقة الشمسية اآلتية للتشتت واالنعكاس
السحب واألهباء اجلوية أو متتص في الغالف اجلوي .األشعة النافذة إما أن
بتأثير ُ
متتص عندئذ أو تنعكس عند سطح األرض .ويبلغ متوسط انعكاسية األرض نحو
 ،0.3مما يعني أن  30في املائة من الطاقة الشمسية الساقطة تنعكس إلى الفضاء،
وأن األرض متتص  70في املائة .وتتحول طاقة األشعة الشمسية أو الطاقة القصيرة
املوجات إلى حرارة محسوسة ،وطاقة كامنة (تشمل أطواراً مائية مختلفة) ،وطاقة
كامنة ،وطاقة حركية قبل أن تنبعث كأشعة حتت حمراء .ونظرا ألن متوسط درجة
حرارة سطح األرض يبلغ نحو  15درجة مئوية ( 288درجة كلفن) ،فإن التدفق
الرئيسي للطاقة الصادرة يكون في جزء األشعة حتت احلمراء من الطيف .انظر أيضا
 ،Energy balanceو ،Latent heat fluxو.Sensible heat flux
مجموعة ( )Ensembleطائفة من عمليات محاكاة بالنماذج تصف تنبؤاً أو
إسقاط ًا مناخي ًا .وتتمخض الفوارق في الظروف األولية وفي صياغة النماذج عن
تطورات مختلفة للنظام املنمذج وقد تُوفر معلومات عن عدم ُّ
التيقن املرتبط بخطأ
في النموذج وخطأ في الظروف األولية في حالة التنبؤات املناخية وعن عدم التيقن
املرتبط بخطأ في النموذج وبالتقلبية املناخية املتولِّدة داخليا في حالة اإلسقاطات
املناخية.
جتربة املناخ عند االتزان وجتربة املناخ العابر (Equilibrium and transient
 )climate experimentجتربة املناخ عند االتزان ،هي جتربة لنموذج مناخي
يسمح فيها للنموذج بالتكيف التام مع أي تغير في التأثير اإلشعاعي .وتوفر هذه
التجارب معلومات عن الفارق بني حالة النموذج األولية وحالته النهائية ،ولكنها
التوفر معلومات عن االستجابة املعتمدة على الزمن .وإذا ُسمح للتأثير أن يتطور
تدريجي ًا وفق ًا لسيناريو انبعاث محدد سلفاً ،فقد يتيح حتليل استجابة النموذج
املناخي املعتمدة على الزمن .وتسمي هذه التجربة جتربة املناخ العابر .انظر أيض ًا
.Climate projection
 Equilibrium climate sensitivityانظر .Climate sensitivity
خط االتزان ( )Equilibrium lineهو متوسط احلدود املكانية في حلظة معينة،
ُيختار عادة بوصفه احلد األدنى مليزانية الكتلة املوسمية في نهاية فصل الصيف ،بني
املنطقة الواقعة على نهر جليدي حيث حتدث خسارة سنوية صافية في كتلة اجلليد
صاف (منطقة
(منطقة االنصهار) ،واملنطقة التي يحدث بها مكسب سنوي ٍ
التراكم) .ويشار إلى ارتفاع هذا احلد باسم ارتفاع خط االتزان (.)ELA
تركيز ثاني أكسيد الكربون (  )COاملكافئ (Equivalent carbon dioxide
 )(CO ) concentrationتركيز ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب نفس التأثير
اإلشعاعي الذي يسببه خليط معني من ثاني أكسيد الكربون ومكونات مؤثرة
أخرى .وهذه ِ
الق َيم قد تأخذ في االعتبار فقط غازات االحتباس احلراري ،أو خليط
من غازات االحتباس احلراري واألهباء اجلوية .والتركيز املكافئ لثاني أكسيد
الكربون هو مقياس ملقارنة التأثير اإلشعاعي ملزيج من الغازات احلابسة للحرارة
املختلفة في وقت معني ،ولكن ذلك ال يعني تكافؤاً في االستجابات املناظرة للتغير
في املناخ وال في التأثير في املستقبل .وبصفة عامة ،ليس هناك ارتباط بني انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون املكافئة والتركيزات املكافئة لثاني أكسيد الكربون الناجت.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املكافئ (Equivalent carbon dioxide
 )(CO ) emissionكمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حتدث نفس
التأثير اإلشعاعي املتكامل الذي حتدثه على مدى نطاق زمني معني كمية من
غازات االحتباس احلراري أو خليط من غازات االحتباس احلراري .وميكن تعيني
انبعاث ثاني أكسيد الكربون املكافئ بضرب انبعاث أي غاز من غازات االحتباس
احلراري في قدرة ذلك الغاز على إحداث االحترار العاملي في النطاق الزمني احملدد.
وتعني قيمة االنبعاثات خلليط من غازات االحتباس احلراري بجمع انبعاث ثاني
أكسيد الكربون املكافئ لكل غاز من الغازات املكونة للخليط .وتعد انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون املكافئ مقياس ًا موحداً ملقارنة انبعاثات غازات االحتباس
احلراري املختلفة ،ولكن ذلك اليعني أنه مكافئ دقيق لالستجابات املناظرة للتغير
املناخي .انظر أيض ًا تركيز ثاني أكسيد الكربون املكافئ.
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التبخر والنتح ()Evapotranspiration
األرض والنتح من النباتات.
Extended Concentration Pathways
.Pathways

العملية املشتركة للتبخر من سطح
انظر

Representative Concentration
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التأثير اخلارجي ( )External forcingيشير مصطلح التأثير اخلارجي إلى عامل
مؤثر خارج النظام املناخي يسبب تغيرا في النظام املناخي .فالثورات البركانية،
والتقلبات الشمسية والتغيرات التي تسببها األنشطة البشرية في تركيب الغالف
اجلوي ،والتغيرات في استخدام األراضي هي تأثيرات خارجية .والتأثير املداري
أيضا تأثير خارجي ناجت عن التغيرات في التعرض للشمس مع تغير المركزية
البارامترات املدارية ،وامليل ،ودقة االعتدالني.
عاصفة فوق مدارية ( )Extratropical cycloneعاصفة واسعة النطاق (من فئة
 1000كم) عند خطوط عرض متوسطة أو مرتفعة وذات ضغط مركزي منخفض
وجبهات ذات تدرجات أفقية قوية من حيث درجة احلرارة والرطوبة .وهي سبب
رئيسي لسرعات الرياح وكميات األمطار املتطرفة وال سيما في أوقات الشتاء.
 Extreme climate eventانظر .Extreme weather event
 Extreme sea levelانظر .Storm surge
ظاهرة طقس متطرف ( )Extreme weather eventحالة تكون نادرة في
مكان معني ووقت معني من السنة .وتتباين تعاريف كلمة نادرة غير أن ظاهرة
طقس متطرف تكون عادة نادرة أو أكثر نُدرة من املئني العاشر أو املئني التسعني من
دالة كثافة االحتماالت املقدرة من الرصدات .وبحسب التعريف ،فإن خصائص ما
يسمى بظاهرة الطقس املتطرف تتباين من مكان إلى آخر باملعني املطلق للتعبير.
وإذا استمر منط طقس متطرف لبعض الوقت ،كموسم مثال ،فقد يص ُّنف على أنه
ظاهرة مناخية متطرفة ،والسيما إذا أسفرت عن متوسط أو مجموع يكون هو نفسه
متطرف ًا (من جفاف ،أو أمطار غزيرة ،طوال املوسم).
مناطق الصيخد الشمسي ( )Faculaeبقع ساطعة فوق الشمس .ويتسع نطاق
املنطقة املغطاة بالبقع خالل فترات النشاط الشمسي الشديد.
 Feedbackانظر .Climate feedback
البصمة املناخية ( )Fingerprintمنط االستجابة املناخية في املكان و/أو الزمان
لتأثير محدد ويشار إليه عموما بأنه بصمة .فاألمناط املكانية الستجابة مستوى
سطح البحر النصهار األنهار اجلليدية أو الصفائح اجلليدية (أو لتغيرات أخرى في
حمل السطح) ُيشار إليها أيضا بأنها بصمات .وتُستخدم البصمات الكتشاف
وجود هذه االستجابة في الرصدات وتقدر عادة باستخدام محاكاة لتأثير املناخ
باستخدام النماذج.
تكييف التدفق ( )Flux adjustmentميكن ،بغية جتنب مشكلة حتول أي منوذج
دوران عام متقارن للغالف اجلوي واحمليطات إلى حالة مناخية غير واقعية ،تطبيق
شروط التكييف على بيانات تدفقات احلرارة والرطوبة للغالف اجلوي واحمليطات
(وأحيان ًا على اإلجهادات السطحية الناجمة عن تأثير الرياح على سطح احمليط)
قبل إدراج هذه التدفقات في منوذج احمليط والغالف اجلوي .ونظراً إلى أنه يتم
حساب عمليات التكيف هذه مسبق ًا ومن ثم تكون مستقلة عن تكامل النموذج
املتقارن ،فإنها ال ترتبط بحاالت الشذوذ التي تتطور أثناء عملية التكامل.
غابة ( )Forestنوع من الغطاء النباتي تغلب عليه األشجار .وهناك الكثير من
التعاريف املستخدمة ملصطلح الغابة في مختلف أنحاء العالم ،مما يعكس وجود
اختالفات كبيرة في الظروف اجليوفيزيائية البيولوجية ،والهيكل االجتماعي،
والنظم االقتصادية .ولالطالع على مناقشة مصطلح الغابة واملصطلحات املرتبطة
به مثل زراعة الغابات ،وإعادة زراعتها ،وإزالة الغابات ،انظر التقرير اخلاص للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ بشأن استخدام األراضي وتغيير استخدام
األراضي واحلراجة (الهيئة احلكومية املعنية بتغير املناخ .)2000 ،انظر أيض ًا التقرير
اخلاص بالتعاريف واخليارات املنهجية املتعلقة بجرد االنبعاثات الناجتة عن تدهور
الغابات وإزالة أنواع أخرى من الغطاء النباتي نتيجة النشاط البشري املباشر (الهيئة
احلكومية املعنية بتغير املناخ.)2003 ،
االنبعاثات الناجتة عن الوقود األحفوي ( )Fossil fuel emissionsانبعاثات
غازات االحتباس احلراري (وبخاصة ثاني أكسيد الكربون) ،والغازات النزرة
األخرى واألهباء اجلوية التي تنتج عن احتراق الوقود املستمد من رواسب الكربون
األحفورية ،مثل النفط ،والغاز ،والفحم.
 Framework Convention on Climate Changeeانظر �United Nations Frame
.)work Convention on Climate Change (UNFCCC
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الغالف اجلوي احلر ( )Free atmosphereطبقة الغالف اجلوي التي ال تتأثر
تأثراً يذكر باالحتكاك بسطح األرض ،والتي تعلو الطبقة احلدودية للغالف اجلوي.
األراضي املتجمدة ( )Frozen groundالتربة أو الصخور التي يحدث فيها
جتمد جزئي أو كلي للماء املوجود في املسام .وتشمل األراضي الدائمة التجمد
التربة الصقيعية .واألراضي التي تتعرض للتجمد واالنصهار سنوي ًا تسمى األراضي
املوسمية التجمد.
الدوران العام ( )General circulationالتحركات الواسعة النطاق للغالف
اجلوي واحمليط نتيجة للتفاوت في درجة حرارة األرض بسبب التسخني التفاضلي
لألرض ودورانها .ويسهم الدوران العام في توازن طاقة النظام من خالل نقل احلرارة
وكمية احلركة.
 )General Circulation Model (GCMانظر .Climate model
الهندسة اجليولوجية ( )Geoengineeringيشير هذا املصطلح إلى مجموعة
عريضة من الطرائق والتكنولوجيات التي تستهدف التغيير املتعمد للنظام املناخي
بغية احلد من تأثيرات تغير املناخ .وترمي معظم الطرائق ،وليس كلها ،إلى
حتقيق أحد هدفني )1( :التقليل من كمية الطاقة الشمسية التي ميتصها النظام
املناخي ()Solar Radiation Management؛ أو ( )2زيادة املصارف الصافية
للكربون من الغالف اجلوي على نطاق تكفي ضخامته لتغيير املناخ (Carbon
 .)Dioxide Removalوالنطاق والقصد هنا لهما أهمية بالغة .وتتمثل اثنتان
من اخلصائص اجلوهرية لطرائق الهندسة اجليولوجية التي لها أهمية خاصة في أن
هذه الطرائق تستخدم النظام املناخي أو تؤثر فيه (الغالف اجلوي ،أو األرض ،أو
احمليط) على الصعيد العاملي أو اإلقليمي و/أو ميكن أن حتدث آثاراً جوهرية غير
مقصودة تتجاوز احلدود الوطنية .وتختلف الهندسة اجليولوجية عن تعديل املناخ
والهندسة اإليكولوجية ،غير أن احلدود الفاصلة بينهما قد تكون غير واضحة
( ،IPCC, 2012الصفحة .)2
هيئة األرض املائية ( )Geoidالسطح املتساوي الكمون والذي يتساوي فيه
الكمون األرضي عند كل خط من خطوط العرض وخطوط الطول حول العالم
(ويرمز ممارسو اجليوديسيا لهذا الكمون بالرمز  )W0ليحقق أفضل تقريب ملتوسط
مستوى سطح البحر .وهو السطح املرجعي لقياس االرتفاع .وفي املمارسة العملية،
يوجد عدد من التعاريف املختلفة لهيئة األرض املائية بحسب الطريقة التي ينظر
بها إلى املد واجلزر الدائمني (املد واجلزر الصفري التردد الناجت عن الشمس والقمر)
في الدراسات اجلوديسية.
الرياح أو التيارات الدورانية ( )Geostrophic winds or currentsريح أو
تيار في حالة توازن مع ممال الضغط األفقي وقوة كوريوليس ،ومن ثم ،يكون خارج
نطاق تأثير االحتكاك .وعلى ذلك ،فإن الريح أو التيار موازية مباشرة خلطوط
تساوي الضغط اجلوي ،أما سرعتها فتكون متناسبة مع ممال الضغط األفقي.
الدورات اجلليدية والدورات الفاصلة بني العصور (Glacial-interglacial
 )cyclesأطوار في تاريخ األرض تتسم بحدوث تغيرات كبيرة في حجم اجلليد
القاري واملستوى العاملي لسطح البحر .انظر أيض ًا  Ice ageو.Interglacials
التكيف اجلليدي املتماثل الترتيب ())Glacial isostatic adjustment (GIA
التشوه الذي يحدث في األرض وفي مجالها الثقالي نتيجة استجابة نظام األرض-
احمليط للتغيرات في أحمال اجلليد واملاء املقترن به .ويشار إليه أحيان ًا باسم التوازن
الكثافي للجليد واملاء ( .)glacio-hydro isostasyوهو يتضمن تشوهات رأسية
وأفقية لسطح األرض وتغيرات في هيئة األرض املائية ( )geoidنتيجة إلعادة
توزيع الكتلة في أثناء تبادل الكتلة بني اجلليد واحمليطات.
نهر جليدي ( )Glacierكتلة حولية من جليد اليابسة تنشأ من الثلج املضغوط،
وتظهر أدلة للتدفق في املاضي أو احلاضر (من خالل تشوهات داخلية و/أو انزالق
عند القاعدة) ويكبحها الضغط الداخلي واالحتكاك عند القاعدة واجلوانب.
وتدوم األنهار اجلليدية بفعل تراكم الثلوج عند االرتفاعات العالية الذي يوازنه
انصهار اجلليد عند االرتفاعات املنخفضة و/أو التصريف في البحر .وأي كتلة
جليدية متأتية من نفس املصدر الذي تأتي منه األنهار اجلليدية ،ولكنها ذات
حجم قاري تسمى الصفحة اجلليدية ( .)ice sheetولغرض التبسيط في تقرير
التقييم الراهن ،يشار إلى جميع الكتل اجلليدية بخالف الصفحات اجلليدية
على أنها أنهار جليدية .انظر أيض ًا  Equilibrium lineوMass balance/budget
(لألنهار اجلليدية أو الصفحات اجلليدية).
خفوت ضوئي عاملي ( )Global dimmingيشير تعبير اخلفوت الضوئي العاملي
إلى انخفاض واسع النطاق في األشعة الشمسية الساقطة على سطح األرض خالل
الفترة من  1961إلى نحو .1990
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متوسط درجة احلرارة السطحية العاملي ة �(Global mean surface tempera
) tureهو املتوسط العاملي املقدر لدرجة حرارة الهواء السطحي .أما معرفة
التغيرات التي حدثت مع الزمن ،فتقوم على استخدام حاالت الشذوذ وحدها،
بوصفها خروج ًا عن قواعد علم املناخ ،وتستند عادة إلى املتوسط العاملي املرجح
بحسب املنطقة لشذوذ درجات حرارة سطح البحر ودرجات حرارة الهواء فوق
سطح األرض.
القدرة على إحداث االحترار العاملي ())Global Warming Potential (GWP
معامل يرتكز إلى اخلصائص اإلشعاعية لغازات االحتباس احلراري ،يقيس التأثير
اإلشعاعي عقب نبضة انبعاث قوتها وحدة كتلة واحدة من غاز معني من غازات
االحتباس احلراري املوجودة في الغالف اجلوي احلالي تندمج في الغالف اجلوي
احلالي خالل نطاق زمني معني ،بالنسبة لوحدة الكتلة من ثاني أكسيد الكربون.
ومتثل القدرة على إحداث االحترار العاملي التأثير املشترك للمدد الزمنية املتفاوتة
التي تبقى خاللها هذه الغازات في الغالف اجلوي وفعاليتها النسبية في إحداث
التأثير اإلشعاعي .ويستند بروتوكول كيوتو إلى القدرة على إحداث االحترار
العاملي انطالق ًا من االنبعاثات النبضية على مدى فترة  100سنة.
ظاهرة االحتباس احلراري ( )Greenhouse effectالتأثير اإلشعاعي لألشعة
حتت احلمراء جلميع املكونات التي متتص األشعة حتت احلمراء املوجودة في الغالف
اجلوي .ومتتص غازات االحتباس احلراري ،والسحب ،واألهباء اجلوية (وإن بدرجة
أقل) األشعة األرضية املنبعثة من سطح األرض ومن الغالف اجلوي .وتصدر هذه
املواد أشعة حتت حمراء في جميع االجتاهات ،غير أنه عند تساوي جميع الظروف
األخرى ،تكون الكمية الصافية الصادرة إلى الفضاء عادة أقل من الكمية التي
تنبعث في عدم وجود هذه املواد التي متتص األشعة نتيجة انخفاض درجة احلرارة
مع االرتفاع في طبقة التروبوسفير وما يترتب على ذلك من إضعاف لالنبعاث.
وتزيد قوة هذا التأثير بزيادة تركيز غازات االحتباس احلراري؛ ويسمى الفرق
بينهما أحيان ًا تأثير االحتباس احلراري املعزز .وبسبب االنبعاثات الناجمة عن
األنشطة البشرية ،يسهم التغير في تركيز غازات االحتباس احلراري في حدوث
تأثير إشعاعي حلظي برفع درجة احلرارة السطحية ودرجة حرارة التروبوسفير
استجابة لهذا التأثير ،ويعيد التوازن اإلشعاعي تدريجي ًا عند قمة الغالف اجلوي.
غاز حابس للحرارة () )Greenhouse gas (GHGالغازات احلابسة للحرارة
هي املكونات الغازية للغالف اجلوي سواء كانت طبيعية أم بشرية املنشأ التي متتص
األشعة وتطلقها عند أطوال موجية محددة في نطاق طيف األشعة األرضية التي
تنبعث من سطح األرض والغالف اجلوي ذاته ،والسحب .وتؤدي هذه اخلاصية
إلى حدوث ظاهرة االحتباس احلراري .وغازات االحتباس احلراري الرئيسية
املوجودة في الغالف اجلوي هي بخار املاء ( )H Oوثاني أكسيد الكربون ( )CO
وأكسيد النيتروز ( )N Oوامليثان (  )CHواألوزون (  .)Oوباإلضافة إلى ذلك،
يوجد في الغالف اجلوي عدد من غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ كلياً،
مثل مركبات الهالوكربون وغيرها من املواد احملتوية على الكلور والبروم التي يجري
تناولها في إطار بروتوكول مونتريال .وإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون وأكسيد
النيتروز وامليثان ،يتناول بروتوكول كيوتو سادس فلوريد الكبريت واملركبات
الكربونية احملتوية على الفلور والهيدروجني واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة.
لإلطالع على قائمة بخليط من غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،انظر
اجلدول .A.1.2
اإلنتاج األولي اإلجمالي () )Gross Primary Production (GPPكمية
الكربون التي يتم تثبيتها بواسطة الكائنات الذاتية االغتذاء (النباتات والطحالب).
خط االنفصال ( )Grounding lineملتقى نهر جليدي أو صفحة جليدية برف
جليدي؛ وهو املكان الذي يبدأ اجلليد منه الطفو .ويحدث االلتقاء عادة فوق
منطقة محددة وليس على خط.
دورة محيطية ( )Gyreمنط دوران أفقي يحدث في احمليط على نطاق حوضي
مع تدفق دوراني بطيء حول احلوض احمليطي ،مغلق بواسطة تيار حدودي قوي
وضيق (عرضه  200-100كم) على اجلانب الغربي .وتقترن الدورات احمليطية دون
املدارية في كل محيط من احمليطات بضغط مرتفع في مراكز الدورات؛ وتقترن
الدورات احمليطية دون القطبية بضغط منخفض.
دورة هادلي ( )Hadley Circulationخلية دورانية مباشرة مدفوعة حراري ًا في
الغالف اجلوي تتكون من تدفق قطبي االجتاه في التروبوسفير العلوي ،وهواء هابط
يدور في ضغط جوي مرتفع في املنطقة دون املدارية ،وتدفق عائد كجزء من الرياح
التجارية القريبة من سطح األرض ،مع هواء صاعد قرب خط االستواء فيما يسمى
بالتقارب بني املنطقتني املداريتني.
مصطلح شامل
مركبات هيدروكربونية مهلجنة ()Halocarbons
يشير إلى مجموعة الفصائل العضوية املهلجنة جزئياً ،والتي تشمل مركبات

الكلوروفلوروكربون ( ،)CFCsومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (،)HCFCs
والهيدروفلوروكربون ( ،)HFCsوالهالونات ،وكلوريد امليثيل وبروميد امليثيل.
وتتسم العديد من املركبات الهيدروكربونية املهلجنة بقدرات عالية على إحداث
االحترار العاملي .كما تشارك املركبات الهيدروكربونية املهلجنة احملتوية على
الكلور والبروم في نضوب طبقة األوزون.
تدرج امللوحة ( )Haloclineطبقة في عمود املياه احمليطية تتغير فيها امللوحة
بسرعة مع العمق .وعموماً ،تكون املياه األكثر ملوحة أعلى كثافة وتوجد حتت
املياه األقل ملوحة .وفي احمليطات املوجودة عند بعض خطوط العرض املرتفعة ،قد
تكون املياه السطحية أبرد من املياه العميقة ويكون تدرج امللوحة مسؤوال عن
احملافظة على استقرار عمود املاء وعزل املياه السطحية عن املياه العميقة .انظر أيض ًا
.Thermocline
 Halostericانظر .Sea level change
 HCFCانظر .Halocarbons
موجه حارة ( )Heat waveفترة يكون فيها الطقس غير عادي وغير مريح .انظر
أيض ًا .Warm spell
التنفس املتغاير ( )Heterotrophic respirationحتويل املواد العضوية إلى ثاني
أكسيد الكربون بواسطة الكائنات األخرى غير الكائنات الذاتية االغتذاء.
 HFCانظر .Halocarbons
التنبؤ بأثر رجعي أو التنبؤ في املاضي ()Hindcast or retrospective forecast
تنبؤ متعلق بفترة في املاضي يعتمد فيه فقط على املعلومات التي كانت متاحة قبل
بدء التنبؤات .وميكن استخدام سلسلة تنبؤات الحقة ملعايرة نظام التنبؤ و/أو
لتوفير مقياس ملتوسط املهارة التي أظهرها نظام التنبؤ في املاضي كدليل يسترشد
به في معرفة درجة املهارة التي ميكن توقعها في املستقبل.
الهولوسني ( )Holoceneحقب الهولوسني هو احلقب األخير من احلقبني اللذين
ينقسم إليهما العصر الرابع في تقسيم الزمن اجليولوجي الذي ميتد من  11.65ألف
سنة قبل  1950حتى اآلن .ويعرف أيض ًا باسم مرحلة النظير البحري  )MIS( 1أو
العصر بني اجلليدي الراهن.
املناخ الهيدرولوجي ( )Hydroclimateجزء من املناخ املتعلق بهيدرولوجية
منطقة ما.
الدورة الهيدرولوجية ( )Hydrological cycleالدورة التي يتبخر فيها املاء من
ي
احمليطات وسطح اليابسة،ويحمل فوق سطح األرضفي دوران الغالف اجلوي ف 
ط على احمليطات واليابسةمن جدي د
شكل بخار ماء يتكثف مكون ًا سحباً،ويتساق 
مطراً أو ثلجاً ،وميكن أن تعترضه على سطح األرض األشجار والغطاء النباتي،
ويوفر جريان ًا على سطح األرض ،ويتغلغل في التربة ،ويغذي املياه اجلوفية،
ويصبفي األنهار،ويتدفق إلى احمليطات في نهاية املطاف ليتبخر من جديد.
ويشار إلى مختلف النظ م الداخلة في الدورة الهيدرولوجية،عادة،باسم النظم
الهيدرولوجية.
الغالف املائي (الهيدروسفير) ( )Hydrosphereعنصر النظام املناخي املؤلف
من السطح السائل واملياه املوجودةحتت سطح األرض،مثل احمليطات،والبحار،
واألنهار،وبحيراتاملياه العذبة،واملياه اجلوفية،وما إلى ذلك.
مقياس االرتفاعات ( )Hypsometryتوزيع سطح اليابسة واجلليد كدالة
لالرتفاع.
عصر جليدي ( )Ice ageيتسم العصر اجلليدي أو الفترة اجلليدية بانخفاض
طويل األجل في درجة حرارة مناخ األرض ،ويؤدي ذلك إلى تنامي الصفحات
واألنهار اجلليدية.
التأثير التفاعلي للجليد – األلبيدو ( )Ice-albedo feedbackتأثير تفاعلي
مناخي حتدث فيه تغيرات في العاكسية (األلبيدو) اخلاصة بسطح األرض .وتزيد
قيمة عاكسية الثلج واجلليد كثيراً (لتصل إلى نحو  )0.8عن متوسط عاكسية
األرض (نحو  .)0.3ومع ارتفاع درجات احلرارة ،يتوقع أن يتناقص نطاق الثلج
واجلليد ،وأن تقل العاكسية الشاملة لألرض ومتتص كميات أكبر من األشعة
الشمسية ،مما يؤدي إلى تزايد احترار األرض.
عينة جليدية جوفية ( )Ice coreالعينة اجلليدية اجلوفية هي اسطوانة جليدية
تستخرج باحلفر من نهر جليدي أو صفحة جليدية.
صفحة جليدية ( )Ice sheetكتلة من اجلليد األرضي ذات حجم قاري وسمك
يكفي لتغطية معظم تضاريس القاعدة الصخرية الواقعة حتتها ،لدرجة أن شكل
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الصفحة يتحدد بالدرجة األولى من خالل ديناميتها (أي تدفق اجلليد أثناء
تفككه داخلي ًا و/أو انزالقه فوق قاعدته) .وتنساب أي صفحة نحو اخلارج من
هضبة وسطى عالية ذات انحدار سطحي متوسطه صغير .وتنحدر احلواف عادة
بصورة حادة ،وينصرف اجلليد من خالل املجاري اجلليدية سريعة التدفق أو من
خالل األنهار اجلليدية التي تشكل منافذ ،وينصرف اجلليد في بعض احلاالت إلى
البحار أو إلى األلواح اجلليدية الطافية على سطح البحر .وال يوجد سوى صفحتني
جليديتني في العالم احلديث إحداهما في غرينالند واألخرى في أنتاركتيكا.
وخالل العصور اجلليدية ،كانت هناك صفحات أخرى.
رف جليدي ( )Ice shelfلوح طاف من اجلليد ذو سمك هائل ميتد من الساحل
(عادة ملسافات أفقية كبيرة ،وله سطح ينحدر انحداراً طفيفاً) فيمأل الفجوات
اخلليجية على اخلط الساحلي للصفحة اجلليدية في أحيان كثيرة .وتوجد األرفف
اجلليدية على اخلط الساحلي لصفحة جليدية في أحيان كثيرة .وتوجد األرفف
اجلليدية كلها تقريب ًا في القارة القطبية اجلنوبية ،حيث يتدفق معظم اجلليد
املنصرف في امليحط عن طريق األرفف اجلليدية.
مجرى جليدي ( )Ice streamتيار جليدي يتدفق بسرعة معززة من جزء من
صفحة جليدية .وغالب ًا ما يكون املجرى اجلليدي منفص ً
ال عن اجلليد احمليط به
بحواف معرضة لقص قوي ومشققة .انظر أيض ًا .Outlet glacier
 Incoming solar radiationانظر .Insolation
القطبية الثنائية للمحيط الهندي () )Indian Ocean Dipole (IODمنط واسع
النطاق من التقلبية الدولية لدرجة حرارة سطح البحر في احمليط الهندي .ويظهر
هذا النمط من خالل تدرج إقليمي لدرجة حرارة سطح البحر في املنطقة املدارية،
يظهر في أحد أطواره املتطرفة في اخلريف الشمالي تبريداً في سومطره وتدفئة في
الصومال في الغرب ،ويكونان مقترنني برياح شرقية شاذة على طول خط االستواء.
 Indirect aerosol effectانظر .Aerosol-cloud interaction
الثورة الصناعية ( )Industrial Revolutionفترة منو صناعي سريع ذات آثار
اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق ،بدأت في بريطانيا خالل النصف الثاني من
القرن الثامن عشر وانتشرت في أوروبا وبعد ذلك في بلدان أخرى ،مبا فيها الواليات
املتحدة .وكان اختراع اآللة البخارية نقطة انطالق مهمة حفزت هذا التطور.
وتؤرخ الثورة الصناعية لبداية الزيادة الكبيرة في استخدام الوقود األحفوري وفي
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون األحفوري بصفة خاصة .وفي هذا التقرير يشير
مصطلحا قبل الثورة الصناعية وبعد الثورة الصناعية ،بصورة تعسفية إلى حد ما،
إلى الفترة السابقة والفترة الالحقة لعام  ،1750على التوالي.
 Infrared radiationانظر .Terrestrial radiation
تشميس ( )Insolationكمية األشعة الشمسية التي تسقط على األرض مقيسة
بحسب خط العرض والفصل بوحدات الواط لكل متر مربع ( – .)Wmويشير
مصطلح التشميس عادة إلى األشعة التي تصل إلى قمة الغالف اجلوي .ويحدد
املصطلح أحيان ًا بأنه يشير إلى األشعة التي تصل إلى سطح األرض .انظر أيض ًا Total
.Solar Irradiance
الفترات الفاصلة بني العصور اجلليدية ()Interglacials or interglaciations
الفترات الدافئة بني فترات سقوط اجلليد في العصور اجلليدية .وكثيراً ما تعرف هذه
الفترات بأنها الفترات التي كانت فيها مستويات سطح البحر قريبة من املستوى
الراهن .وبالنسبة آلخر فترة فاصلة بني عصرين جليديني حدث ذلك قبل نحو 129
ألف سنة و 116ألف سنة من الوقت احلالي (معرف ًا بأنه سنة  )1950وإن كانت
الفترة الدافئة قد بدأت في بعض املناطق قبل ذلك بعدد قليل من اآلف السنني.
وباستخدام سجل نظائر األكسجني تعرف الفترة الفاصلة بني العصور اجلليدية
بأنها الفترة بني النقطة املتوسطة النتهاء فترة جليدية سابقة وبدء فترة جليدية
الحقة .وقد بدأت الفترة احلالية الفاصلة بني عصرين جليديني في العصر احلديث
( )Holoceneقبل  11.65ألف سنة من اآلن وإن كانت مستويات سطح البحر على
الصعيد العاملي لم تقترب من وضعها احلالي حتى نحو  7000سنة من اآلن.
 Internal variabilityانظر .Climate variability
منطقة االلتقاء املداري ())Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ
منطقة االلتقاء املداري هي حزام استوائي ذو ضغط منخفض ،وتيارات حمل
حراري قوية وأمطار غزيرة بالقرب من خط االستواء حيث تلتقي الرياح الشمالية
الشرقية التجارية والرياح اجلنوبية الغربية التجارية .ويتحرك هذا احلزام مع الفصول.
التخصيب باحلديد ( )Iron fertilizationإضافة متعمدة للحديد إلى اجلزء
العلوي من احمليط لتعزيز اإلنتاجية التي ميكن أن تسحب الكميات اإلضافية من
ثاني أكسيد الكربون املوجود في الغالف اجلوي إلى احمليط.
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الالعكوسية ( )Irreversibilityتعرف أي حالة مضطربة لنظام ديناميكي
بأنها حالة العكوسية على نطاق زمني معني ،إذا كان النطاق الزمني للعودة إلى
احلالة الطبيعية من هذه احلالة نتيجة للعمليات الطبيعية أطول كثيراً من الزمن
الذي تستغرقه لوصول النظام إلى هذه احلالة املضطربة .وفي سياق التوازن اجلاذبي
الكثافي العاملي ،يتراوح النطاق الزمني املعني بني مئات السنني واآلف السنني.
انظر أيض ًا .Tipping point
التوازن اجلاذبي الكثافي أو توازن اجلاذبية والكثافة )(Isostatic or Isostasy
يشير مصطلح توازن اجلاذبية والكثافة إلى استجابة األرض للتغيرات في احلمل
السطحي .ويشمل ذلك االستجابة املتعلقة بالتشوة واجلاذبية .وتتسم هذه
االستجابة بأنها استجابة مرنة على النطاقات الزمنية القصيرة ،كما في حالة
استجابة األرض واحمليط للتغيرات احلديثة في سقوط اجلليد على اجلبال ،أو مرنة
لزجة على النطاقات الزمنية األطول ،كما في حالة االستجابة آلخر دورة جليدية
أعقبت آخر فترة جتلد قصوى .انظر أيض ًا .)Glacial Isostatic Adjustment (GIA
النظائر ( )Isotopesذرات لنفس العنصر الكيميائي لها نفس عدد البروتونات
ولكنها تختلف في عدد النيوترونات .وبعض تشكيالت البروتونات والنيترونات
مستقرة (النظائر املستقرة) ،بينما يكون البعض اآلخر غير مستقر ويحدث
به اضمحالل إشعاعي تلقائي (النظائر املشعة) .ومعظم العناصر لها أكثر من
نظير مستقر واحد .وميكن استخدام النظائر لتعقب عمليات االنتقال أو لدراسة
العمليات التي تؤدي إلى تغيير نسبة النظائر .وإضافة إلى ذلك ،توفر النظائر املشعة
معلومات زمنية ميكن استخدامها في التأريخ اإلشعاعي.
اعتمد بروتوكول كيوتو امللحق
بروتوكول كيوتو ()Kyoto Protocol
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ( )UNFCCCفي الدورة الثالثة
ملؤمتر األطراف في االتفاقية الذي عقد في كيوتو باليابان ،في عام  .1997ويشمل
البروتوكول تعهدات ملزمة قانون ًا باإلضافة إلى التعهدات الواردة في االتفاقية
( .)UNFCCCوقد وافقت البلدان املدرجة في املرفق باء امللحق بالبروتوكول
(معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي والبلدان التي متر
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية) على تخفيض انبعاثاتها من غازات االحتباس احلراري
البشرية املنشأ (ثاني أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النيتروز ،ومركبات
الهيدروفلوروكربون ،واملركبات الكربونية املشبعة بالفلور ،وسداسي فلوريد
الكبريت) مبقدار  5في املائة على األقل حتت مستويات  1990في فترة االلتزام التي
تبدأ في  2008وتنتهي في  .2012وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في 16
شباط/فبراير .2005
درجة حرارة الهواء عند سطح اليابسة ()Land surface air temperature
هي درجة حرارة الهواء على سطح األرض التي يتم قياسها على سواتر باستخدام
شاشات ترشيح جيدة التهوية ،على ارتفاع  1.5متر فوق سطح األرض.
استخدام األراضي والتغير في استخدام األراضي (Land use and Land use
) changeيشير مصطلح استخدام األراضي إلى مجموع الترتيبات واألنشطة
واملدخالت التي تتعلق بنوع معني من الغطاء األرضي (مجموعة من اإلجراءات
البشرية) .ويستعمل مصطلح استخدام األراضي أيض ًا مبعنى األغراض االجتماعية
واالقتصادية املنشودة من إدارة األراضي (مثل الرعي وقطع األخشاب وحفظ
األراضي) .أما تغير استخدام األراضي فيعني تغيراً في استخدام اإلنسان أو
إدارته لألراضي بطريقة قد تفضي إلى تغير في الغطاء األرضي .وقد يؤثر الغطاء
األرضي والتغير في استخدام األراضي على األلبيدو السطحي ،والتبخر والنتح،
ومصادر ومغائض غازات االحتباس احلراري ،أو اخلصائص األخرى التي يتسم بها
النظام املناخي ،مما قد يولد تأثيراً إشعاعي ًا و/أو تأثيرات أخرى على املناخ على
الصعيد احمللي أو العاملي .انظر أيض ًا التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغير املناخ بشأن استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي واحلراجة( .الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ.)2000 ،
تخزين املاء على اليابسة ( )Land water sotageاملياه املخزنة على اليابسة
بخالف تلك املوجودة في األنهار اجلليدية والصفائح اجلليدية (أي املياه املخزنة في
األنهار والبحيرات ،واألراضي الغدقة ،واملناطق املشبعة ،واملكامن ،واملستودعات،
والثلج ،والتربة الصقيعية) .وتسهم التغيرات في تخزين املياه على اليابسة
املدفوعة باملناخ وباألنشطة البشرية في التغير في مستوى سطح البحر.
 La Niñaانظر .El Niño-Southern Oscillation
معدل التغير الرأسي ( )Lapse rateمعدل تغير أحد املتغيرات اجلوية ،درجة
احلرارة عادة ،مع االرتفاع .ويعد معدل التغير موجب ًا عندما تنقص قيمة املتغير مع
زيادة االرتفاع.
آخر ذورة جليدية () )Last Glacial Maximum (LGMهي الفترة من العصر
اجلليدي األخير التي وصلت فيها األنهار اجلليدية والصفحات اجلليدية إلى أقصى
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مدى لها قبل  21ألف سنة تقريباً .وقد درست تلك الفترة باستفاضة ألن التأثيرات
اإلشعاعية والظروف احلدودية معروفة معرفة جيدة نسبياً.
) Last Interglacial (LIGانظر .Interglacials
التدفق احلراري الكامن ( )Latent heat fluxالتدفق املضطرب للحرارة من
سطح األرض إلى الغالف اجلوي املقترن بالتبخر أو بتكثف بخار املاء عند السطح؛
وهو أحد عناصر ميزانية الطاقة السطحية.
العمر ( )Lifetimeالعمر أو فترة البقاء مصطلح عام لإلشارة إلى النطاقات
الزمنية املختلفة التي متيز معدل العمليات التي تؤثر في تركيز الغازات النزرة.
وميكن التمييز بني األعمار التالية:
وقت الدوران (( ))Turnover time (T( )Tيسمى أيض ًا عمر الغالف
اجلوي العاملي) هو نسبة الكتلة  Mفي مستودع ما (مركب غازي في الغالف
اجلوي ،مثالً) واملعدل الكلي لإلزالة ( )Sمن املستودع .T=M/S :وميكن
حتديد وقت دوران منفصل لكل عملية إزالة .ويشار إلى ذلك في مجال
بيولوجيا الكربون املوجود في التربة بأنه متوسط فترة البقاء.
زمن
التكيف أو زمن االستجابة ( (Adjustment time or response )T
ُ
))  time (Tهو املقياس الزمني الذي يصف اضمحالل ُمدخل نبضي
حلظي في املستودع .ويستخدم مصطلح وقت التك ُّيف أيضا لوصف تك ُّيف
كتلة املستودع عقب تغيير قوة املصدر مبقدار خطوة واحدة .ويستخدم تعبير
العمر النصفي أو ثابت االضمحالل للتحديد الكمي لعملية اضمحالل أسية
من الرتبة األولى .لالطالع على تعريف مختلف يتعلق بالتغيرات املناخية
انظر وقت االستجابة.
وللتبسيط ،يستخدم مصطلح العمر أحيان ًا كبديل ملصطلح وقت التكيف.
َّ
للمركب متناسبة مباشرة
وفي احلاالت البسيطة ،عندما تكون اإلزالة العاملية
مع الكتلة الكلية للمستودع ،فإن وقت التكيف يساوي وقت الدوران:
 .T = Tومن أمثلة هذا مركبات الكلوروفلوروكربون  CFC-11التي تُزال من
الغالف اجلوي فقط بعمليات كيميائية ضوئية في طبقة الستراتوسفير .وفي
احلاالت األكثر تعقيدا ،عندما يتعلق األمر بالعديد من املستودعات أو عندما
التكون اإلزالة متناسبة مع الكتلة الكلية ،ال تنطبق املعادلة  .T = Tوثاني
أكسيد الكربون هو مثال متطرف لذلك .فوقت دورانه نحو  4سنوات فقط
بسبب التغير السريع بني الغالف اجلوي واحمليط والكائنات احل َّية .ومن ناحية
ثانية ،فإن جزءا كبيرا من ثاني أكسيد الكربون يعود إلى الغالف اجلوي في
غضون سنوات قليلة .وعلى هذا فإن وقت التك ُّيف لثاني أكسيد الكربون
في الغالف اجلوي يحدد بالفعل بواسطة معدل إزالة الكربون من الطبقة
السطحية للمحيطات إلى طبقاتها العميقة .ومع أن القيمة التقريبية البالغة
مائة سنة قد تُعطى كوقت تك ُّيف لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي،
فإن التكيف الفعلي يكون سريع ًا في أول األمر ويبطئ بعد ذلك .وفي حالة
امليثان  ))CH4يكون وقت التكيف مختلفا عن وقت الدوران ألن اإلزالة
تكون أساس ًا عن طريق تفاعالت كيميائية مع ِشق الهيدروكسيل  ،OHالذي
يعتمد تركيزه هو ذاته على تركيز امليثان (  .)CHولذلك فإن معدل إزالة
امليثان  Sال يتناسب مع كتلته الكلية .M
االحتمال ( )Likelihoodهو فرصة حدوث نتيجة محددة ،حيث ميكن
تقدير ذلك على أساس االحتماالت .ويعبر عن ذلك في هذا التقرير باستخدام
املصطلحات املعيارية ،على النحو املبني في اجلدول  .1-1انظر أيض ًا Confidence
و.Uncertainty
الغالف الصخري ( )Lithosphereالطبقة العليا من األرض الصلبة ،سواء في
القارات أو في احمليطات ،والتي تشمل الصخور القشرية كافة ،واجلزء البارد املرن
غالبا من الدثار الصخري العلوي .والنشاط البركاني ،وإن يكن جزءا من الغالف
الصخري ،فال يعد جزءا من النظام املناخي ،ولكنه يعمل كعامل مؤثر خارجي.
انظر أيض ًا .Isostatic
عصر جليدي صغير () )Little Ice Age (LIAهو فترة خالل األلفية األخيرة
اتسمت بعدد من حاالت توسع األنهار اجلليدية وحاالت تراجع معتدلة فيما
بني ذلك ،في كل من نصفي الكرة األرضية الشمالي واجلنوبي على حد سواء.
وتختلف أزمنة تقدم اجلليد فيما بني األقاليم ،ولذا فإن هذا العصر اجلليدي
ليس محددا بشكل جلي من حيث الزمن .وتقع معظم التعاريف في الفترة بني
 1400و 1900ميالدية .وفي الوقت الراهن تشير معظم العمليات املتاحة الستنباط
متوسط درجة حرارة نصف الكرة الشمالي إلى أن أبرد الفترات مبقياس نصف
الكرة رمبا حدثت خالل الفترة من  1450إلى  1850ميالدية.
 Longwave radiationانظر .Terrestrial radiation

تذبذب مادن-جوليان () )Madden-Julian Oscillation (MJOهو أكبر
مكون وحيد للتقلبية في الغالف اجلوي في نطاق الفصل الواحد (فترات تتراوح
بني  30و 90يوماً) في املنطقة املدارية .ويتجه ذلك التذبذب شرق ًا بسرعة m s 5
في شكل اقتران واسع النطاق بني دوران الغالف اجلوي وتيارات حمل حراري
عميقة .وهو في تقدمه يرتبط بأقاليم كبيرة وتصحبه أمطار غزيرة وخفيفة على
حد سواء ،وبصورة رئيسية فوق احمليط الهندي وغرب احمليط الهادئ .وتستمر
ظاهرة مادن -جوليان ملدة تتراوح بني  30و 60يوما تقريباً ،ومن ثم تعرف مبوجة الـ
 30إلى  60يوما ،أو التذبذب الفصلي النطاق.
الصفائح اجلليدية التي توجد قواعدها حتت سطح البحر (Marine-based ice
) sheetهي صفائح جليدية حتتوي على مناطق كبيرة ترتكز على طبقة تقع
حتت مستوى سطح البحر ويتصل محيطها اخلارجي باحمليط .وأفضل مثال معروف
لذلك هو الصفحة اجلليدية لغرب القارة القطبية اجلنوبية.
توازن/ميزانية الكتلة (لألنهار اجلليدية أو الصفحات اجلليدية) (Mass
)) balance/budget (of glaciers or ice sheetsهو الفرق بني الكتلة
الداخلة إلى جسم جليدي (التراكم) والكتلة املفقودة (االنصهار واالنفصال
اجلليدي للجبال اجلليدية) على مدى فترة زمنية محددة ،سنة أو موسم ًا غالباً.
ويشير توازن الكتلة املوضعي إلى رصيد الكتلة في موقع معني في النهر اجلليدي
أو الصفحة اجلليدية .ورصيد الكتلة السطحية هو الفرق بني التراكم السطحي
واالنصهار السطحي .وفيما يلي مصطلحات دخل وخرج توازن الكتلة:
التراكم ( )Accumulationكل العمليات التي تضيف إلى كتلة نهر
جليدي .واملساهم الرئيسي في التراكم هو سقوط الثلج .كما يتضمن
التراكم أيض ًا ترسب الصقيع ،واألمطار املتجمدة ،واألنواع األخرى من
الترسبات الصلبة ،وما يضاف من الثلج الذي حتمله الرياح ،واالنهيارات
الثلجية.
التالشي ( )Ablationجميع العمليات السطحية التي تقلص من كتلة نهر
جليدي .واملساهم الرئيسي في التالشي هو االنصهار مع الصرف السطحي،
ولكن في بعض األنهار اجلليدية يكون التصعد  ،sublimationونقص الثلج
بفعل الرياح واالنهيارات الثلجية عمليات مهمة في التالشي.
تصرف/تدفق إلى اخلارج ( )Discharge/outflowنقص الكتلة بسبب
انفصال اجلبال اجلليدية أو تصرف اجلليد عبر اخلط األرضي لرف جليدي
طاف .وبالرغم من التعامل مع ذلك كثيرا باعتباره انصهاراً ،ففي هذا التقرير
يعامل انفصال اجلبال اجلليدية والتصرف اجلليدي بصورة مستقلة عن
التصرف السطحي.
متوسط مستوى سطح البحر ( )Mean sea levelهو املستوي السطحي
للمحيط عند نقطة معينة يحسب متوسطها على مدى فترة طويلة من الزمن
كشهر أو سنة .وكثيرا ما يستخدم متوسط مستوى سطح البحر كمستوى وطني
مرجعي تقاس منه االرتفاعات فوق سطح األرض.
 )Medieval Climate Anomaly (MCAانظر .Medieval Warm Period
الفترة احلارة في العصور الوسطى () )Medieval Warm Period (MWPفترة
تتسم بأحوال جوية دافئة نسبيا وبظواهر مناخية شاذة ملحوظة أخرى مثل حاالت
جفاف على نطاق واسع في بعض األقاليم القارية .وزمن هذه الفترة ليس محددا
بشكل جلي ،مع وجود سجالت مختلفة تبني بداية ونهاية فترة الدفء في أزمنة
مختلفة ،وبعضها ينم عن فترات دفء متقطعة .ومعظم التعاريف تندرج حتت
الفترة من سنة  900إلى سنة  1400ميالدية .وتشير السيناريوهات املتاحة حاليا
ملتوسط درجة حرارة في نصف الكرة الشمالي إلى أن أكثر الفترات دفئا مبقياس
نصف الكرة الشمالي رمبا حدثت في الفترة من  950إلى  1250ميالدية .وتشير
السجالت وعمليات استنباط درجات احلرارة القدمية املتاحة حاليا إلى أن متوسط
درجات احلرارة خالل أجزاء من تلك الفترة كانت بالفعل أكثر دفئا في سياق
األلفي سنة األخيرة ،ولو أن الدفء رمبا لم يكن شامال عبر املواسم واألقاليم
اجلغرافية مثلما كان عليه احلال في دفء القرن الـ  .20ويطلق عليه أيضا الشذوذ
املناخي في العصور الوسطى.
الدوران الزوالي االنقالبي املدفوع بالتباين احلراري وامللحي في احملي ط �(Merid
))ُ ional Overturning Circulation (MOCتسب كمية الدوران االنقالبي
املدفوع بالتباين احلراري وامللحي في احمليط (بني الشمال واجلنوب) بكميات
املناطق من إجمالي الكتل املنقولة (بني الشرق والغرب) في العمق أو في الطبقات
املتباينة الكثافة .ففي شمال األطلسي وبعيدا عن املناطق دون القطبية ،كثيرا ما
ُيع ُّرف الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي في احمليط (وهو من حيث املبدأ
كمية تخضع للمشاهدة) بأنه الدوران احلراري امللحي ،وهو تفسير مفاهيمي
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وغير تام .ويجب أن يؤخذ في االعتبار أن هذا الدوران تدفعه أيض ًا الرياح ،وقد
يشمل أيضا خاليا دوارة أكثر ضحالة مثل تلك التي حتدث في أعلى احمليط وفي
املناطق املدارية ودون املدارية ،وفيها تتحول املياه الدافئة (اخلفيفة) التي تتحرك
صوب القطب إلى مياه ذات كثافة أكبر قليال تُنقل حتتيا صوب خط االستواء عند
مستويات أعمق.
البيانات الشرحية ( )Metadataهي معلومات بشأن بيانات األرصاد اجلوية
واملناخية تتعلق بطريقة ووقت قياسها ،ونوعيتها ،واملشاكل املعروفة بشأنها،
وخصائص أخرى.
امليثان (  )Methane (CH )( )CHأحد غازات االحتباس احلراري الستة
التي ينبغي التخفيف منها مبقتضى بروتوكول كيوتو وهو املكون الرئيسي للغاز
الطبيعي ويرتبط بجميع أنواع الوقود الهيدروكربوني ،وتربية املاشية ،والزراعة.
وسيلة قياس ( )Metricمقياس ثابت إلحدى خصائص جسم أو نشاط يتعذر
تقدير كميته بغير ذلك من الوسائل .وفي إطار تقييم النماذج املناخيةُ ،يعد هذا
مقياسا كميا يحظى باالتفاق بني كمية محاكاة وكمية مشاهدة وميكن استخدامه
لتقييم أداء مناذج إفرادية.
وحدة سبر باملوجات املتناهية القصر ())Microwave Sounding Unit (MSU
هي مقياس للسبر باملوجات املتناهية القصر يعمل مع السواتل ذات املدارات
القطبية التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي في الواليات املتحدة
( )NOAAوالتي تقدر درجة حرارة الطبقات السميكة للغالف اجلوي بقياس
االنبعاثات احلرارية جلزيئات األكسجني من مجموعة خلطوط االنبعاث بالقرب من
 60غيغاهيرتس .وقد بدأت مجموعة تتكون من تسع من هذه الوحدات بإجراء
هذا النوع من القياسات في أواخر عام  .1978وبدأ في منتصف عام  1998تشغيل
مجموعة من األدوات ،هي وحدات السبر املتقدمة باملوجات املتناهية القصر
(.)AMSUs
التحلل العضوي/التحول غير العضو ي �(Mineralization/Remineraliza
) tionحتول عنصر من صورته العضوية إلى صورة غير عضوية نتيجة للتحلل
امليكروبي .وفي حالة حتلل النيتروجنيُ ،يحول النيتروجني العضوي الناجت من حتلل
البقايا النباتية واحليوانية (البروتينات ،واألحماض النووية ،والسكاكر األمينية،
واليوريا) إلى أمونيا أو نشادر (  )NHوأمنيوم ( )NH +وذلك عبر نشاط بيولوجي.
التخفيف من األثر ( )Mitigationتدخل بشري للحد من املصادر أو لتعزيز
مغائض غازات االحتباس احلراري.
 Mixing ratioانظر .Mole fraction
انحراف النموذج ( )Model driftحيث أن املناخ النموذجي يختلف إلى حد
ما عن املناخ املشاهد ،فإن التنبؤات املناخية “تنحرف” عادة عن احلالة القائمة على
املشاهدة األولية صوب املناخ النموذجي .ويحدث هذا االنحراف مبقاييس زمنية
مختلفة ومتغيرات مختلفة ،وميكن أن يطمس معلومات التنبؤات للحالة األولية
ويزال عادة بأثر رجعي بواسطة تعديل أمبيريقي يكون خطيا عادة.
 Model hierarchyانظر ( Climate modelالطيف أو التسلسل الهرمي).
بدء النموذج ( )Model initializationيبدأ التنبؤ املناخي عادة بالشروع في
دمج منوذج مناخي مسبقا من حيث الوقت في حالة مبدئية ُيقصد بها أن تعكس
احلالة الواقعية للنظام املناخي .و»تستوعب» الرصدات املتاحة عن النظام املناخي
في النموذج .وبدء النموذج عملية معقدة يحد منها الرصدات املتاحة ،وأخطاء
الرصدات ،وبحسب اإلجراءات املستخدمة ،قد تتأثر بعدم ُّ
التيقن املتعلق بتاريخ
التأثير املناخي .وستحتوي األحوال األولية على أخطاء تنمو مع تقدم التنبؤ مما
يحد من الوقت الذي يظل فيه التنبؤ مفيدا .انظر أيضا .Climate model
امتداد النموذج ( )Model spreadهو نطاق أو انتشار النتائج املستمدة من
النماذج املناخية ،مثل تلك التي جتمعها املرحلة اخلامسة من مشروع مقارنة النماذج
املناخية املتقارنة ((.)Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5
واليوفر هذا بالضرورة تقديرا كام ً
ال ورسميا لعدم اليقني من حيث التأثيرات
التفاعلية ،وال للتأثيرات أو اإلسقاطات ،حتى وإن مت التعبير عنها في شكل رقمي،
أي بحساب االنحراف املعياري الستجابات النماذج ،مثالً .ومن أجل حتديد عدم
التيقن كميا ،يجب اجلمع بني املعلومات املستخلصة من الرصدات ،والقيود
املادية ،وآراء اخلبراء ،باستخدام إطار إحصائي.
شكل التقلبية املناخية ( )Mode of climate variabilityهو الهيكل األساسي
املكاني– الزمني ،ومنطه املكاني املفضل والتنوع الزمني الذي يساعد في تفسير
السمات اإلجمالية في التفاوت وفيما يتعلق باالرتباطات التباعدية .وكثيرا ما يعتبر
شكل التقلبية نتاجا للنمط املناخي املكاني وسلسلة زمنية للمعامل املناخي املرتبط به.
4

4

املسرد

3

196

4

الكسر اجلزيئي ( )Mole fractionالكسر اجلزيئي أو نسبة اخللط ،هي نسبة
عدد اجلزيئات اجلرامية من مكون ما في حجم معني ،إلى إجمالي عدد اجلزيئات
اجلرامية جلميع املكونات املوجودة في ذلك احلجم .وعادة ما يتم إبالغها فيما
يتعلق بالهواء اجلاف .والقيِم العادية لغازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج
تكون في حدود ميكرومول لكل مول –( μmol molعدد األجزاء في كل مليون
جزء  ،)PPMونانومول لكل مول –( nmol molعدد األجزاء في كل بليون
جزء ،)PPb :وفمتومول (عدد األجزاء في كل ترليون جزء .)PPt :ويختلف
الكسر اجلزيئي عن نسبة اخللط بداللة احلجم التي يعرب عنها في أحيان كثيرة
بالرمز  ppmvوما إلى ذلك ،وذلك بإضافة تصويب ملراعاة عدم مثالية الغازات.
وهذا التصويب مهم بالنسبة لدقة القياس لكثير من غازات االحتباس احلراري
(.)Schwartz and Warneck, 1995
الرياح املوسمية ( )Monsoonالرياح املوسمية هي انعكاس موسمي مداري
ودون مداري في كل من الرياح السطحية واألمطار املصاحبة لها ،ينتج عن
اختالف حراري بني كتلة أرضية قارية وبني احمليط املتاخم لها .وتسقط أمطار
الرياح املوسمية بصورة رئيسية فوق اليابسة في فصل الصيف.
بروتوكول مونتريال ( )Montreal Protocolاع ُتمد بروتوكول مونتريال ،بشأن
املواد التي تسبب نضوب طبقة األوزون ،في مونتريال عام  ،1987وجرت مواءمته
وتعديله بعد ذلك في لندن ( ،)1990وكوبنهاغن ( ،)1992وفيينا (،)1995
ومونتريال ( )1997وبيجني ( .)1999وهو ينظم استهالك وإنتاج املواد الكيميائية
احملتوية على الكلور والفلور – التي تدمر أوزون الغالف الستراتوسفيري مثل
مركبات الكلوروفلوروكربون وميثيل الكلوروفوم ورباعي كلوريد الكربون ومواد
كثيرة أخرى.
التربة الصقيعية القريبة من السطح ( )Near-surface permafrostمصطلح
يستخدم كثيراً في تطبيقات النماذج املناخية لإلشارة إلى التربة الصقيعية املوجودة
على أعماق قريبة من سطح األرض (على عمق يصل عادة إلى  3.5م) .وفي
دراسات النمذجة ،يجري تشخيص التربة الصقيعية القريبة من السطح عادة من
متوسطات مناخية تغطي  20أو  30سنة ،ويختلف هذا التعريف عن التعريف
التقليدي للتربة الصقيعية .واختفاء التربة الصقيعية القريبة من السطح من مكان
ما ال يستبعد وجودها على أعماق أبعد .انظر أيض ًا الطبقة النشطة ،واألرض
املتجمدة والكارست احلراري.
عناصر التأثير املناخي القريبة من السطح (Near-term climate forcers
)) (NTCFتشير عناصر التأثير املناخي القريبة من السطح إلى املكونات التي
يحدث تأثيرها على املناخ أساس ًا خالل العقد األول من انبعاثها .وتتألف هذه
املجموعة أساس ًا من املكونات التي لها فترة بقاء قصيرة في الغالف اجلوي مقارنة
بغازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،وكان يشار إليها لبعض الوقت باسم
عناصر القسر املناخي القصيرة األجل أو املواد امللوثة للمناخ القصيرة األجل .غير
أن اخلاصية املشتركة البالغة األهمية ألي تقييم مناخي هي اإلطار الزمني الذي
يظهر فيه تاثيره على املناخ .وتشمل هذه املجموعة من املركبات امليثان ،وهو
أيض ًا من غازات االحتباس احلراري اجليدة االمتزاج ،واألوزون ،واألهباء اجلوية ،أو
سالئفها ،وبعض الفصائل احملتوية على هالوجينات والتي تعد من الغازات احلابسة
للحرارة غير جيدة االمتزاج .وال تتراكم هذه املركبات في الغالف اجلوي على
مدى النطاقات الزمنية العقدية إلى القرنية ،ومن ثم فإن تأثيرها على املناخ يحدث
أساس ًا على األجل القريب بعد انبعاثها.
ترسب النيتروجني يع ُّرف بأنه
ترسب النيتروجني ()Nitrogen deposition
ُّ
النيتروجني املنقول من الغالف اجلوي إلى سطح األرض بعمليتي الترسيب الرطب
والترسيب اجلاف.
أكسيد النيتروز () )Nitrous oxide (N Oهو أحد غازات االحتباس احلراري
الستة التي ينبغي التخفيف من آثارها مبوجب بروتوكول كيوتو .واملصدر الرئيسي
ناجم عن األنشطة البشرية املتعلقة بأكسيد النيتروز هو الزراعة (إدارة التربة وروث
احليوانات) ،بيد أنه تأتي إسهامات مهمة أيضا من معاجلة فضالت الصرف
الصحي ،واحتراق الوقود األحفوري ،والعمليات الصناعية الكيمائية .و ُينتج
أكسيد النيتروز أيضا طبيعيا من طائفة واسعة من املصادر البيولوجية في التربة
وفي املياه وال سيما العمليات امليكروبية في الغابات املدارية الرطبة.
الالخطية ( )Nonlinearityيطلق تعبير الالخطية على أي عملية عندما ال
تكون هناك عالقة تناسبية بسيطة بني السبب والنتيجة .ويحتوي النظام املناخي
على كثير من العمليات الالخطية ،والتي تُسفر عن نظام ذي سلوك يحتمل أن
يكون معقداً جداً .وقد يؤدي التعقيد إل ى تغيير مناخي مفاجئ .انظر أيض ًا �Cha
 oticو.Predictability
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تذبذب شمال األطلسي () )North Atlantic Oscillation (NAOيتألف
تذبذب شمال األطلسي من متغيرات متضادة للضغط السطحي بالقرب من
أيسلندا وبالقرب من جزر اآلزور .لذا فإنه يقابل التقلبات في قوة الرياح الغربية
الرئيسية عبر احمليط األطلسي إلى أوروبا ،ومن ثم تقلبات األعاصير فوق املدارية
املوجودة فيها مع نظم اجلبهات املرتبطة بها .انظر معامل  ،NAOاإلطار .2.5
النمط احللقي الشمالي () )Northern Annular Mode (NAMهو تقلب
شتوي في سعة منط يتسم بانخفاض للضغط السطحي في القارة القطبية الشمالية
وبرياح غربية قوية في خطوط العرض الوسطى .وللشكل احللقي الشمالي صالت
بالدوامة القطبية الشمالية في الغالف الستراتوسفيري .وينحرف منطه نحو شمال
احمليط األطلسي ،وملعامله عالقة ارتباط قوية مبعامل تذبذب شمال األطلسي .انظر
معامل  ،NAMاإلطار .2.5
حتمض احمليط ( )Ocean acidificationيشير حتمض احمليط إلى انخفاض قيمة
 pHفي احمليط على مدى فترة طويلة ،عقود أو أطول في العادة ،ويسببه بصورة
رئيسية امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف اجلوي ،ولكن ميكن أن يسببه
أيضا إضافة مواد كيميائية أخرى إلى احمليط أو سحب مواد أخرى منه .وتشير
عبارة حتمض احمليطات بفعل األنشطة البشرية إلى مكون يتسبب في خفض قيمة
 pHنتيجة للنشاط البشري (.)IPCC, 2011, p. 37
كفاءة احمليط في امتصاص احلرارة ( )Ocean heat uptake efficiencyمقياس
( – )W m– °Cملعدل زيادة مخزون احلرارة في احمليطات العاملية مع زيادة ارتفاع
متوسط درجة احلرارة السطحية على الصعيد العاملي .وهو بارامتر مفيد في جتارب
تغير املناخ التي يتغير فيها التأثير اإلشعاعي بصورة رتيبة ،عندما يُ كن مقارنته
ببارامتر التأثير التفاعلي للمناخ لقياس األهمية النسبية الستجابة املناخ وامتصاص
احمليط للحرارة لتعيني معدل تغير املناخ .وميكن أن يقدر من مثل تلك التجربة
باعتباره نسبة معدل زيادة احملتوى احلراري للمحيط إلى متوسط التغير في درجة
حرارة الهواء السطحي العاملي.
الهباء العضوي ( )Organic aerosolأحد مكونات النظم الهبائية يحتوي
على مركبات عضوية ،وكربون ،وإيدروجني ،وأكسجني أساساً ،ومقادير أقل من
عناصر أخرى .انظر أيض ًا .Carbonaceous aerosol
األشعة الصادرة الطويلة املوجات ( )Outgoing longwave radiationصافي
األشعة الصادرة في ذلك اجلزء من األشعة حتت احلمراء من الطيف في أعلى طبقة
الغالف اجلوي .انظر أيضا .Terrestrial radiation
مثلجة مصرفية ( )Outlet glacierنهر جليدي موجود عادة بني جدران
صخرية ،تشكل جزءا من صفحة جليدية ،وتصرف فيها .انظر أيض ًا .Ice stream
األوزون ( )Ozoneشكل ثالثي الذرات لألكسجني ،وهو مكون غازي من
مكونات الغالف اجلوي .وفي طبقة التروبوسفير ،ينشأ األوزون طبيعيا وبتفاعالت
كيمائية ضوئية في وجود غازات ناجمة عن األنشطة البشرية (ضبخان
[ضباب+دخان]) .ويعمل األوزون التروبوسفيري كغاز من غازات االحتباس
احلراري .وفي طبقة الغالف الستراتوسفيري ينشأ األوزون بالتفاعل بني األشعة
الشمسية فوق البنفسجية وجزىء األكسجني (  .)Oويؤدي أوزون الغالف
الستراتوسفيري دوراً رئيسي ًا في التوازن اإلشعاعي للستراتوسفير .ويكون تركيزه
أعلى ما يكون في طبقة األوزون.
 Ozone holeانظر .Ozone layer
طبقة األوزون ( )Ozone layerيحتوي الستراتوسفير على طبقة يكون فيها
تركيز األوزون عند أعلى قيمة له ،تسمى طبقة األوزون .ومتتد الطبقة من نحو 12
إلى  40كم فوق سطح األرض .ويصل تركيز األوزون إلى ذروته بني حوالي  20و25
كم .وتتعرض هذه الطبقة للنضوب بفعل االنبعاثات البشرية من مركبات الكلور
والبروم .وفي كل عام ،وفي أثناء ربيع نصف الكرة اجلنوبي ،يحدث نضوب
شديد لطبقة األوزون فوق القارة القطبية اجلنوبية ،بسبب مركبات الكلور والبروم
الناجمة عن النشاط البشري في ظل الظروف اجلوية النوعية لتلك املنطقة .وتعرف
هذه الظاهرة باسم ثقب األوزون .انظر أيضا .Montreal Protocol
التذبذب العقدي في احمليط الهادئ ())Pacific Decadal Oscillation (PDO
هو النمط واملتسلسالت الزمنية ألول دالة أمبيريقية متعامدة لدرجة حرارة سطح
البحر فوق شمال احمليط الهادئ إلى الشمال من درجة  20شما ًال .وقد اتسع نطاق
هذا التذبذب وأصبح يشمل حوض احمليط الهادئ بكامله ويعرف باسم تذبذب
احمليط الهادئ فيما بني العقود .ويظهر التذبذبان كالهما تطوراً زمني ًا متماثالً.
انظر أيضاً .Pacific Decadal Variability

التقلبية العقدية في احمليط الهادئ ( )Pacific decadal variabilityتقلبية
متقارنة يتراوح نطاقها من عقد إلى عقود لدوران الغالف اجلوي واحمليط الواقع حتته
في حوض احمليط الهادئ .وتبرز هذه التقلبية في أجلى صورها في شمال احمليط
الهادئ ،حيث تتغير التقلبات في قوة نظام الضغط املنخفض الشتوي في األلويت
بتغير درجات حرارة سطح البحر في شمال احمليط الهادئ ،وبالتغيرات العقدية
في دوران الغالف اجلوي ،ودرجات حرارة سطح البحر ودوران احمليط في حوض
احمليط الهادئ بكامله .ولتلك التقلبات أثرها املهدئ لدورة التذبذب اجلنوبي –
النينيو .وتتمثل املقاييس األساسية للتقلبية العقدية في احمليط الهادئ في معامل
شمال احمليط الهادئ ( ،)NPIومعامل التذبذب العقدي في احمليط الهادئ ()PDO
ومعامل التذبذب في احمليط الهادئ فيما بني العقود ( ،)IPOوقد وردت تعاريفها
جميعا في اإلطار .2.5
منط أمريكا الشمالية الواقعة على احمليط الهادئ (Pacific-North American
) (PNA) patternمنط موجي واسع النطاق للغالف اجلوي ،يبرز سلسلة من
ظواهر الضغط املرتفع واملنخفض الشاذة في طبقة التروبوسفير متتد من منطقة
غرب احمليط الهادئ دون املدارية إلى الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية .انظر PNA
 ،pattern indexاإلطار .2.5
املناخ القدمي ( )Paleoclimateاملناخ خالل الفترات السابقة على تطور أدوات
القياس ،مبا في ذلك الزمن التاريخي والزمن اجليولوجي ،والتي اليتوفر عنها سوى
سجالت مناخية بديلة.
حتديد البارامترات ( )Parametrizationفي مناذج املناخ ،يشير هذا املصطلح
إلى أسلوب لتمثيل عمليات ال ميكن إيجاد حل واضح لها عند مستوى الوضوح
املكاني أو الزماني للنموذج (عمليات دون شبكية) بواسطة عالقات بني متغيرات
على نطاق أوسع ومحلولة بالنماذج ومتوسط األثر بحسب املنطقة أو الزمن لتلك
العمليات على النطاق دون الشبكي.
املئينات ( )Percentilesهي مجموعة ِق َيم جتزئة تقسم مجموع مجتمع توزيعي
إلى مائة جزء من األجزاء املتساوية ،ويناظر املئني اخلمسون القيمة املتوسطة ملجتمع
القيم.
التربة الصقيعية ( )Permafrostهي األرض (التربة أو الصخور وما تتضمنه
من جليد ومواد عضوية) التي تظل عند درجة صفر مئوية أو دونها ملدة سنتني
متعاقبتني على األقل .انظر أيض ًا التربة الصقيعية القريبة من السطح.
مقياس احلمضية ( )pHمقياس المتييز له لقياس درجة حمضية املاء (أو أي
محلول مائي) بتعيني تركيز أيونات الهيدروجني فيه ( .)+Hوتقاس  pHمبقياس
لوغارمتي حيث  .)+pH = –log (Hوعلى هذا فإن انخفاض قيمة  pHمبقدار
وحدة واحدة يناظر زيادة مبقدار  10أمثال في تركيز  ، +Hأو احلمضية.
التمثيل الضوئي ( )Photosynthesisعملية متتص فيها النباتات ثاني أكسيد
الكربون من الهواء (أو البيكربونات من املاء) وتقوم ببناء الكربوهيدرات ،وإطالق
األكسجني .وهناك مسارات عديدة لعمليات التمثيل الضوئي باستجابات مختلفة
لتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي .انظر أيض ًا Carbon dioxide
.fertilization
عوالق ( )Planktonكائنات مجهرية تعيش في الطبقات العليا من ال ُنظم املائية.
وثمة فرق بني العوالق النباتية التي تعتمد على التمثيل الضوئي إلمدادها بالطاقة،
والعوالق احليوانية التي تتغذى على العوالق النباتية.
البليستوسني ( )Pleistoceneهو احلقب األسبق من حقبني ينقسم إليهما
العصر الرابع ،الذي ميتد من  Ma 2.59حتى بداية عصر الهولوسني (احلديث)
في .ka 11.65
البليوسني ( )Plioceneحقب البليوسني هو آخر أحقاب العصر األخير من نظام
احلياة احلديثة الذي بدأ منذ من نحو 5.33مليون سنة واستمر حتى بداية عصر
البليستوسني منذ  2.59مليون سنة.
حتليل غبار الطلع ( )Pollen analysisهو أسلوب لتحديد التواريخ النسبية
ولإلعمار البيئي ،يتألف من التعرف على أنواع غبار الطلع احملفوظة في اخلث ،وفي
رواسب البحيرات والرواسب األخرى .انظر أيض ًا .Proxy
املياه القابلة لالستمطار ( )Precipitable waterالكمية الكلية لبخار املاء في
عمود رأسي من الغالف اجلوي مساحة مقطعه العرضي وحدة واحدة .ويعبر عنها
عادة بداللة ارتفاع املياه إذا تكثفت بصورة كاملة وجمعت في وعاء له نفس املقطع
العرضي الذي للوحدة.
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السالئف ( )Precursorsمركبات موجودة في الغالف اجلوي ليست من غازات
االحتباس احلراري وال من األهباء اجلوية ،بيد أنها تؤثر على غازات االحتباس
احلراري أو على تركيزات األهباء اجلوية من خالل املشاركة في العمليات الفيزيائية
أو الكيمائية وتنظيم معدالت إنتاجها أو تدميرها.
إمكانية التنبؤ ( )Predictabilityاملدى الذي ميكن فيه التنبؤ باحلاالت
املستقبلية لنظام ما استناداً إلى معارف تتعلق باحلاالت احلالية والسابقة للنظام.
ونظرا ألن املعارف املتعلقة بحاالت النظام املناخي السابقة واحلالية يعوزها الكمال
عامة ،مثلما هو حال النماذج التي تستخدم تلك املعارف إلنتاج تنبؤات مناخية،
وألن النظام املناخي هو أصال نظام الخطي وعشوائي ،فإن إمكانية التنبؤ بالنظام
املناخي تكون بطبيعتها محدودة .وحتى في وجود مناذج ومشاهدات ُتعل دقيقة
في تأثيرها ،فإن إمكانية التنبؤ قد تظل تواجه قيود التنبؤ التي تواجهها النظم
الالخطية (.)AMS, 2000
جودة /مهارة التنبؤ ( )Prediction quality/skillهي مقاييس لنجاح
التنبؤ في ضوء املعلومات القائمة على الرصد .وال ميكن ملقياس واحد أن يلخص
كل جوانب جودة التنبؤ ولذا ينظر في استخدام مجموعة من أساليب القياس.
وستتفاوت أساليب القياس بالنسبة للتنبؤات احملددة والتنبؤات االحتمالية .انظر
أيضا .Climate prediction
 Pre-industrialانظر .Industrial Revolution
دالة كثافة االحتماالت () )Probability Density Function (PDFهي دالة
تبني الفرص النسبية حلدوث نتائج مختلفة تتعلق بأحد املتغيرات .وتتكامل الدالة
إلى قيمة تصل وحدة واحدة على مدى املجال الذي حتدد من أجله ولها خاصية
أن تكاملها على مدى مجال فرعي يساوي احتمال أن تقع نتيجة املتغير في ذلك
ال احلصول على احتمال حدوث شذوذ في درجة احلرارة
املجال الفرعي .إذ ميكن مث ً
معرف بطريقة معينة تزيد قيمته عن صفر من دالة كثافة االحتماالت اخلاصة بذلك
الشذوذ بإجراء عملية تكامل تغطي جميع حاالت شذوذ درجة احلرارة التي تزيد
قيمتها عن صفر .وتعرف دوال كثافة االحتماالت التي تصف متغيرين أو أكثر في
آن واحد ،بطريقة مماثلة.
منوذج قائم على عمليات ( )Process Based Modelمفاهيم نظرية وطرائق
حسابية متثل وحتاكي سلوك نُظم العالم احلقيقي املستمدة من مجموعة من
املكونات الوظيفية وتفاعالتها مع بعضها البعض وبيئة النظام ،من خالل عمليات
فيزيائية وميكانيكية حتدث مع الزمن .انظر أيض ًا .Climate model
اإلسقاط ( )Projectionهو تطور يحتمل حتققه في املستقبل لكمية أو مجموعة
من الكميات ،غالبا ما ُتسب باالستعانة بنموذج .وخالفا للتنبؤات ،تكون
اإلسقاطات مرتهنة بافتراضات تتعلق مثال بالتطورات االجتماعية االقتصادية
والتكنولوجية املقبلة التي قد تتحقق أو ال تتحقق .انظر أيض  ًا �Climate predic
 ،tionو.Climate projection
يفسر باستخدام املبادئ الفيزيائية
البديل ( )Proxyمؤشر املناخ البديل هو سجل ّ
والفيزيائية -البيولوجية ،لتمثيل خليط ما من املتغيرات املتعلقة باملناخ والعودة بها
إلى املاضي .ويشار إلى البيانات املتعلقة باملناخ واملستمدة على هذا النحو بوصفها
بيانات بديلة .وتشمل أمثلة البيانات البديلة حتليل غبار الطلع ،وسجالت حلقات
جذوع األشجار ،وترسبات املعادن في الكهوف ،وخصائص ُ
الشعاب املرجانية
والبيانات املختلفة املستمدة من الترسبات البحرية ومن العينات اجلوفية للجليد.
وميكن معايرة البيانات البديلة لتوفير معلومات كمية تتعلق باملناخ.
التذبذب (أو تغيير االجتاه ،مرة قرابة كل سنتني) (Quasi-Biennal
)) Oscillation (QBOتذبذب شبه دوري للرياح اإلقليمية االستوائية بني
رياح شرقية ورياح غربية في االستراتسوفير املداري لفترة متوسطها نحو  28شهراً.
وتهبط الرياح القصوى املتناوبة من قاعدة امليزوسفير حتى التروبوبوز ،مدفوعة
بطاقة موجية تنتشر من التروبوسفير إلى أعلى.
العصر الرابع ( )Quaternaryالدور الثاني واألخير من حقب احلياة احلديثة
(من  65مليون سنة إلى العصر احلاضر) ،وميتد من  2.59مليون سنة وحتى الوقت
الراهن ،ويشمل حقب البليستوسني وحقب الهولوسني.
األثر اإلشعاعي ( )Radiative effectاألثر الواقع على تدفق إشعاعي أو معدل
تسخني (األكثر شيوعا في التدفق الهابط عند قمة الغالف اجلوي) الذي يسببه
تفاعل مك ِّون معني إما مع حقول األشعة حتت احلمراء أو األشعة الشمسية من
خالل االمتصاص ،والتشتت ،واالنبعاث ،فيما يتعلق بغالف جوي ذي خواص
متطابقة في كل شيء آخر وخال من ذلك املكون .ويسفر هذا عن تعيني األثر
الكمي لهذا املكون على النظام املناخي .ومن أمثلة ذلك التفاعالت بني نظم
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األهباء واألشعة ،واألثر اإلشعاعي للسحب ،وظاهرة االحتباس احلراري .وفي هذا
التقرير ،يوصف أي جزء من األثر اإلشعاعي الذي يحدث عند قمة الغالف اجلوي
ويكون ناجت ًا عن أنشطة بشرية أو أي تأثيرات خارجية أخرى (مثل ،االنفجارات
البركانية أو التغيرات التي تطرأ على الشمس) باسم التأثير اإلشعاعي اآلني.
التأثير اإلشعاعي ( )Radiative forcingالتأثير اإلشعاعي هو التغير في الدفق
اإلشعاعي الهابط ناقصا الدفق اإلشعاعي الصاعد (معبراً عنها بوحدات واط/م )
في التروبوبوز أو عند قمة الغالف اجلوي بسبب تغير في القوة الدافعة اخلارجية
للتغير املناخي ،مثل التغير في تركيز ثاني أكسيد الكربون أو في خرج الشمس.
وفي بعض األحيان ،تظل قوى الدفع الداخلية تعامل كتأثيرات خارجية حتى وإن
نشأت عن تغير في املناخ ،مثل التغيرات في نظم األهباء أو غازات االحتباس
احلراري في املناخ القدمي .و ُيحسب التأثير اإلشعاعي التقليدي مع تثبيت جميع
خصائص التروبوسفير عند قيمها غير املضطربة ،وبعد السماح لدرجات احلرارة
في الستراتوسفير بالتكيف من جديد مع االتزان الدينامي اإلشعاعي ،إذا كان
قد حدث بها اضطراب .ويسمى التأثير اإلشعاعي تأثيراً آنيا إذا لم يوجد ما يدل
على وجود تغير في درجة احلرارة في الستراتوسفير .ومبجرد وجود ما يدل على
التكيف السريع للتأثير اإلشعاعي ،فإنه يسمى تأثيراً إشعاعي ًا فعا ًال .وألغراض هذا
التقرير ،يع َّرف التأثير اإلشعاعي أيض ًا بأنه التغير املتصل بعام  ،1750كما يشير
إلى قيمة عاملية ومتوسط سنوي ،مالم يذكر خالف ذلك .وينبغي عدم اخللط بني
التأثير اإلشعاعي والتأثير ا ِإلشعاعي للسحب ،الذي يصف مقياسا ال صلة له بتأثير
السحب على الدفق اإلشعاعي عند قمة الغالف اجلوي.
ُ
التك ُّيف السريع ( )Rapid adjustmentاالستجابة لعامل يحدث اضطراب ًا
في النظام املناخي مدفوع ًا مباشرة بهذا العامل ،وبصورة مستقلة عن أي تغير في
متوسط درجة احلرارة السطحية العاملية .فمثال ،ميكن أن يتسبب كل من ثاني
أكسيد الكربون واألهباء اجلوية ،بتغييرهما ملعدلي التسخني والتبريد الداخليني
في الغالف اجلوي ،في تغييرات في الغطاء السحابي واملتغيرات األخرى فينتج عن
ذلك أثر إشعاعي حتى في حالة عدم وجود أي تسخني أو تبريد سطحي .وتكون
التكيفات سريعة مبعنى أنها تبدأ باحلدوث فورا ،قبل حدوث التأثيرات التفاعلية
للمناخ املدفوعة بارتفاع درجة احلرارة (ولو أن بعض التكيفات قد تستغرق وقتا
طوي ً
ال لكي تكتمل ،مثل تلك التي تشمل الغطاء اخلضري أو الصفائح اجلليدية).
وهي تسمى أيض ًا االستجابة السريعة أو التك ُّيف السريع .للمزيد من التوضيح
بشأن هذا املفهوم ،انظر القسمني  7.1و.8.1
 Rapid climate changeانظر .Abrupt climate change
التغيير الدينامي السريع (األنهار أو الصفائح اجلليدية) (Rapid dynamical
)) change (of glaciers or ice sheetsتغيرات في كتلة األنهار أو الصفائح
اجلليدية حتدث نتيجة التغيرات في سرعة التدفق والتصريف في األنهار اجلليدية
أكثر مما حتدث بالتراكم أو االنصهار .وميكن أن ُيسفر هذا عن معدل للتغير في
الكتلة أكبر من أي تغير راجع إلى أي اختالل بني التراكم واالنصهار .ورمبا يتحرك
التغير الدينامي السريع بدافع مناخي ،مثل اقتحام مياه احمليط الدافئة حتت رف
جليدي ،أو تضاؤل الوجهة النهائية ملياه املد األرضية ،مما قد يؤدي إلى ردود فعل
داخل نظام النهر اجلليدي ،قد تسفر عن فقدان سريع للجليد .انظر أيضا Mass
.)balance/budget (of glaciers or ice sheets
إعادة التحليل ( )Reanalysisإعادة التحليل هي تقديرات لدرجة احلرارة
والرياح التاريخية أو لدرجات احلرارة والتيارات األوقيانوغرافية ،ولكميات أخرى،
تنشأ من خالل جتهيز بيانات أرصاد جوية أو بيانات أوقيانوغرافية سابقة باستخدام
تنبؤات ثابتة حديثة أو مناذج دوران احمليط مع تطبيق أساليب استيعاب البيانات.
ويؤدي استخدام استيعاب البيانات الثابتة إلى جتنب اآلثار الناجمة عن تغيير نظام
حتسن االستمرارية،
التحليل الذي يحدث في التحليالت التشغيلية .وبالرغم من ُّ
ال تزال عمليات إعادة التحليل العاملية تعاني من تغير التغطية والتحيزات في ن ُُظم
الرصد.
التأثير االرتدادي ( )Rebound effectعند إزالة ثاني أكسيد الكربون من
الغالف اجلوي ،يقل تد ُّرج تركيز ثاني أكسيد الكربون بني مستودع الكربون في
الغالف اجلوي من جهة ومستودع الكربون في اليابسة واحمليطات من جهة أخرى.
ويؤدي هذا إلى انخفاض أو تبدل في معدل اإلزالة األصلي لثاني أكسيد الكربون
من الغالف اجلوي الحق ًا بواسطة عمليات دورة الكربون الطبيعية على اليابسة
وفي احمليطات.
استنباط (متغير مناخي) () )Reconstruction (of climate variableنهج
الستنباط اخلصائص الزمنية واملكانية السابقة ألحد املتغيرات املناخية بواسطة
مصادر التنبؤ .وميكن أن يغدو ملصادر التنبؤ أهمية فيما يتعلق بالبيانات إذا
اس ُتخدم االستنباط في استكمال البيانات الناقصة أو البيانات البديلة إذا كانت قد
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اس ُتخدمت لوضع استنباطات متعلقة بعلم املناخ القدمي .وقد استحدثت أساليب
مختلفة لهذا الغرض تشمل :الطرائق القائمة على التراجع املتعدد املتغيرات اخلطي
وطريقة بيسيان الالخطية والطرائق التماثلية.
إعادة زراعة الغابات ( )Reforestationزراعة الغابات على األراضي التي
كانت حتتوي في السابق على غابات ولكنها ُح ِّولت إلى استخدام من نوع آخر.
وملناقشة مصطلح الغابة واملصطلحات ذات الصلة مثل زراعة الغابات ،وإعادة
زراعة الغابات ،وإزالة الغابات ،انظر تقرير الهيئة الدولية املعنية بتغ ُّير املناخ بشأن
استخدام األراضي ،وتغير استخدام األراضي والغابات ( .)IPCC, 2000انظر أيضا
التقرير املتعلق بالتعاريف واخليارات املنهجية بشأن االنبعاثات املدرجة في قوائم
احلصر والناجمة عن التدهور املباشر للغابات وزوال أنواع أخرى من النباتات نتيجة
األنشطة البشرية (.)IPCC, 2003
إقليم ( )Regionاإلقليم هو أرض تتسم بسمات جغرافية ومناخية معينة.
ويتأثر مناخ اإلقليم بسمات على النطاقني اإلقليمي واحمللي ،مثل الطبوغرافيا،
ال عن تأثيرات من جهات نائية مثل
وخصائص استخدام األراضي والبحيرات ،فض ً
التأثيرات اآلتية من أقاليم أخرى .انظر أيض ًا .Teleconnection
منوذج مناخي إقليمي () )Regional Climate Model (RCMهو منوذج
مناخي ذو درجة استبانة عالية فوق منطقة محدودة .وتستخدم هذه النماذج
لتقليص حجم نتائج املناخ العاملي على نطاقات إقليمية معينة.
الرطوبة النسبية ( )Relative humidityحتدد الرطوبة النسبية نسبة ضغط
بخار املاء الفعلي إلى ضغط بخار التش ُّبع للماء السائل أو اجلليد عند نفس درجة
احلرارة .انظر أيضا .Specific humidity
مستوى سطح البحر النسبي (ُ )Relative sea levelيقاس املستوى النسبي
لسطح البحر مبقياس املد بالنسبة لليابسة التي يوجد عليها .انظر أيضا Mean sea
 ،levelو.Sea level change
مسارات التركيز النموذجية (Representative Concentration Pathways
)) (RCPsهي سيناريوهات تشمل متسلسلة زمنية من االنبعاثات والتركيزات
للمجموعة الكاملة من غازات االحتباس احلراري واألهباء اجلوية والغازات النشطة
كيمائياً ،فضال عن استخدام األراضي/الغطاء األرضي (.)Moss et al., 2008
وتعني كلمة منوذجية أن كل مسار من مسارات التركيز النموذجية يوفر واحدا
فقط من السيناريوهات الكثيرة احملتملة التي تؤدي إلى خصائص تأثير إشعاعي
معينة .ويؤكد تعبير مسار أن مستويات التركيز الطويلة األجل ليست وحدها
هي املستويات املهمة ،ولكن أيضا الزمن الذي يستغرقه املسار لبلوغ تلك النتيجة
(.)Moss et al., 2010
وتشير مسارات التركيز النموذجية عادة إلى ذلك اجلزء من مسار التركيز
املمتد حتى عام  ،2100والتي تُنتج من أجلها مناذج التقييم املتكاملة
سيناريوهات انبعاث مناظرة .وتصف مسارات التركيز املمتدة املستمرة
مسارات التركيز النموذجية من عام  2100إلى عام  2500التي ُحسبت
باستخدام قواعد بسيطة أسفرت عنها مشاورات اجلهات صاحبة الشأن ،وال
متثل سيناريوهات متسقة متاما.
وقد ان ُتجت أربعة مسارات تركيز منوذجية من مناذج التقييم املتكامل اخ ُتيرت
من بني األعمال السابقة املنشورة ويجري استخدامها في التقييم احلالي
الذي جتريه الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ كأساس للتنبؤات
واإلسقاطات املناخية الواردة في الفصول  11إلى :14
أحد مسارات التركيز
مسار التركيز النموذجي )RCP2.6( 2.6
النموذجية التي يصل فيها القسر اإلشعاعي إلى ذروة عند نحو  3واط/م
قبل عام  2100ثم ينخفض (إلى القيمة املناظرة ملسارات التركيز املمتدة ECP
بافتراض ثبات االنبعاثات بعد عام )2100
مسار التركيز النموذجي  4.5ومسار التركيز النموذجي RCP4.5( 6.0
 )and RCP6.0وهما مساران متوسطان لالستقرار يستقر فيهما التأثير
اإلشعاعي عند نحو  4.5واط/م و 6واط/م بعد عام ( 2100تفترض
مسارات التركيز التقديرية املقابلة تركيزات ثابتة بعد عام .)2150
مسار التركيز النموذجي  )RCP8.5( 8.5مسار مرتفع يصل فيه القسر
اإلشعاعي إلى أكثر من  8.5واط/م بحلول العام  2100ويستمر في االرتفاع
لفترة ما من الزمن (إلى القيمة املناظرة ملسارات التركيز املمتدة بافتراض ثبات
االنبعاثات بعد عام  2100وثبات التركيزات بعد عام .)2250

لالطالع على املزيد من الوصف للسيناريوهات املستقبلية ،انظر اإلطار .1.1
املستودع ( )Reservoirمكون من مكونات النظام املناخي ،غير الغالف اجلوي،
له القدرة على تخزين وجتميع أو إطالق مادة ذات أهمية ،مثل الكربون ،أو غاز من
غازات االحتباس احلراري ،أو أحد السالئف .واحمليطات والتربة بأنواعها والغابات
هي أمثلة ملستودعات الكربون .واحلوض هو مصطلح مكافئ (الحظ أن تعريف
احلوض كثيرا ما يشمل الغالف اجلوي) .والكمية املطلقة للمادة ذات األهمية
املوجودة في مستودع ما في وقت معني تسمى الرصيد.
االستبانة ( )Resolutionفي النماذج املناخية ،يشير هذا املصطلح إلى املسافة
الفعلية (باألمتار أو الدرجات) بني كل نقطة من نقاط الشبكة املستخدمة حلساب
املعادالت .ويشير مصطلح االستبانة الزمانية إلى اخلطوات الزمنية أو الوقت الذي
ينقضي بني حساب كل منوذج للمعادالت.
التنفس ( )Respirationالعملية التي حت ِّول بها الكائنات احلية املواد العضوية
إلى ثاني أكسيد كربون ،مطلقة طاقة ومستهلكة األكسجني اجلزيئي.
فترة االستجابة ( )Response timeاالستجابة أو زمن التك ُّيف هو الزمن
الذي يحتاجه النظام املناخي أو مكوناته للوصول إلى حالة جديدة من االتزان،
عقب حدوث تأثير ناجت من عمليات خارجية .وهو يختلف اختالف ًا كبيراً بالنسبة
للمكونات املختلفة لنظام املناخ .فزمن االستجابة للتروبوسفير قصير نسبيا ،إذ
يتراوح بني أيام وأسابيع ،في حني أن الستراتوسفير يصل إلى االتزان خالل نطاق
زمني يصل إلى بضعة شهور عادة .ونظرا للقدرة احلرارية الكبيرة للمحيطات،
فإن لها زمن استجابة أطول كثيرا :عقود في العادة ،ولكنه قد يصل إلى مئات
بل وآالف السنني .ولذا فإن زمن االستجابة لنظام السطح – التروبوسفير الشديد
التقارن يكون بطيئ ًا مقارنة بزمن استجابة الستراتوسفير ،ويتحدد أساس ًا بواسطة
احمليطات .وقد يستجيب الغالف احليوي بسرعة (حلاالت اجلفاف ،مثالً)،
ولكن أيضا ببطء شديد للتغيرات املفروضة .لالطالع على تعريف مختلف لزمن
االستجابة املتعلق مبعدل العمليات التي تؤثر في تركيز الغازات النزرة ،انظ ر (�life
.)time
فترة االرتداد ( )Return periodهي تقدير ملتوسط الفترة الزمنية بني وقوع
حدث ما (فيضان أو سقوط كميات أمطار كبيرة للغاية) بقيمة أدنى أو أعلى
(من حجم أو شدة محددين) .انظر أيض ًا .Return value
قيمة االرتداد ( )Return valueهي أعلى قيمة (أو بد ًال عن ذلك أدنى قيمة)
ملتغير معني ،يحدث في املتوسط مرة كل فترة معينة من الزمن (كل  10سنوات
مثال) .انظر أيضا .Return period
 River dischargeانظر .Streamflow
التصريف السطحي ( )Runoffهو ذلك اجلزء من كمية األمطار الذي اليتبخر
واليظهر ،وإمنا يغيض عبر اليابسة أو فوق سطحها ويعود إلى الكتل املائية .انظر
أيضا .Hydrological cycle
السيناريو ( )Scenarioهو وصف معقول للكيفية التي قد يتطور بها املستقبل
استنادا إلى مجموعة افتراضات متجانسة ومتسقة داخليا عن القوى احملركة
(مثل معدل تغير التكنولوجيا ،واألسعار) والعالقات الرئيسية .وجدير بالذكر
أن السيناريوهات ليست تنبؤات أو توقعات ،ولكنها مفيدة إذ تُعطي فكرة عن
تداعيات التطورات واإلجراءات .انظر أيض  ًا  ،Climate scenarioو�Emission sce
 ،narioو ،Representative Concentration Pathwaysو.SRES scenarios
جتمد
اجلليد البحري ( )Sea iceجليد يوجد عند سطح البحر وهو ناشئ عن ُّ
مياه البحر .وقد يكون جليد البحار على هيئة أجزاء غير متصلة (كتل جليد
طافية) حتركها الرياح والتيارات فوق سطح احمليط (كتل جليدية طافية) ،أو
صفحة جليدية ساكنة متصلة بالساحل (جليد أرضي راسخ) .وتركيز جليد
البحار هو ذلك اجلزء من احمليط املغطى باجلليد .و ُيسمى اجلليد البحري الذي يقل
عمره عن سنة واحدة جليد السنة األولى ،أما اجلليد الدائم فهو اجلليد البحري
يقسم تقسيمات فرعية إلى جليد
الذي يبقى صيفا واحدا على األقل .ويجوز أن َّ
السنة الثانية واجلليد املتعدد السنوات ،حيث يكون اجلليد املتعدد السنوات قد
بقي لفترة صيفني على األقل.
تغ ُّير مستوى سطح البحر ( )Sea level changeميكن أن يتغير مستوى
سطح البحر ،عامليا ومحليا على حد سواء لألسباب التالية ’1‘ :التغييرات التي
تطرأ على شكل أحواض احمليطات ’2‘ ،التغير في حجم احمليط نتيجة لتغ ُّير كتلة
ماء احمليط و‘ ’3التغيرات في حجم احمليط نتيجة للتغيرات في كثافة ماء احمليط.
ومتوسط مستوى سطح البحر العاملي الناشئ عن تغير كتلة احمليط يسمى املستوى
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املستقر الكتلة .ومقدار تغير الكتلة املستقرة ملستوى سطح البحر بسبب إضافة
أو إزالة كتلة ماء ُيسمى مكافئ مستوى سطح البحر ( .)SLEوتغيرات مستوى
سطح البحر الناجمة عن التغيرات في كثافة املاء ،سواء كانت عاملية أو محلية،
تسمى مستوى سطح البحر املجسم .وتغيرات الكثافة املستحثة بتغيرات درجة
احلرارة فقط تسمى املجسمات احلرارية ،في حني أن التغيرات في الكثافة املستحثة
بواسطة تغيرات امللوحة تسمى املجسمات امللحية .وال تشمل التغيرات في
مستوى سطح البحر املستقر الكتلة واملجسمات تأثير التغيرات في شكل أحواض
احمليط املستحثة بواسطة التغيرات في كتلة احمليط وتوزيعها .انظر أيضا Relative
 ،Sea Levelو.Thermal expansion
مكافئ مستوى سطح البحر () )Sea level equivalent (SLEمكافئ
مستوى سطح البحر لكتلة من املاء (اجلليد ،أو املاء السائل ،أو بخار املاء) هي تلك
الكتلة احملولة إلى حجم باستخدام كثافة تساوي  1000كيلوجرام للمتر املكعب،
ثم تقسم على مساحة سطح احمليط احلالية البالغة  10 ´ 3.625م وعلى ذلك،
فإن إضافة كتلة مائية قدرها  362.5غيغاطن إلى احمليط تسبب ارتفاعا مبقدار  1مم
في متوسط االرتفاع العاملي ملستوى سطح البحر .انظر أيضا .Sea level change
 Seasonally frozen groundانظر .Frozen ground
درجة حرارة سطح البحر () )Sea surface temperature (SSTدرجة حرارة
سطح البحر هي درجة حرارة الكتلة املوجودة حتت السطح في األمتار القليلة
العليا من احمليط ،وتُقاس بواسطة السفن والعوامات ،وأجهزة القياس الطافية.
وكانت قياسات عينات املاء تؤخذ من السفن باستخدام دالء ُح ِّول معظمها
في األربعينيات من القرن املاضي إلى عينات تؤخذ بواسطة آالت لسحب املاء.
وتُستخدم السواتل لقياس درجة حرارة القشرة (الطبقة العليا؛ التي يزيد سمكها
عن جزء من املليمتر) كما تستخدم األشعة حتت احلمراء آلي ًا في أعلى سنتيمتر
وكذلك املوجات القصيرة ،ولكن هذه القياسات يجب أن تعدل لتتفق مع درجة
حرارة الكتلة املائية.
 Semi-direct (aerosol) effectانظر .Aerosol-radiation interaction
منوذج شبه أمبيريقي ( )Semi-empirical modelمنوذج تستند فيه احلسابات
إلى خليط من االرتباطات املشاهدة بني متغيرات واعتبارات نظرية ترتبط باملتغيرات
من خالل مبادئ أساسية (مثل بقاء الطاقة) .فمثال ،في دراسات مستوى سطح
البحر ،تشير النماذج شبه األمبيريقية حتديداً إلى دوال انتقال تصاغ إلسقاط تغيير
عاملي مقبل ملتوسط مستوى سطح البحر ،أو مساهمات في ذلك املتوسط من تغيير
مقبل ملتوسط درجة احلرارة السطحية العاملية أو لتأثير إشعاعي.
تدفق حراري محسوس ( )Sensible heat fluxالتدفق املضطرب أو املوصل
للحرارة من سطح األرض إلى الغالف اجلوي غير املرتبط بتغير أطوار املاء ،وهو أحد
متغيرات ميزانية الطاقة السطحية.
 Sequestrationانظر .Uptake
 Shortwave radiationانظر .Solar radiation
ارتفاع موجي كبير ( )Significant wave heightمتوسط االرتفاع من قاع
املوجة إلى قمتها من بني أعلى ُثلث قيم ارتفاعات األمواج (البحر واملوجة) التي
حتدث خالل فترة زمنية معينة.
مغيض ( )Sinkهي أي عملية ،أو نشاط ،أو آلية تزيل من الغالف اجلوي غازاً
من غازات االحتباس احلراري ،أو هباء جوي ،أو سليفة لغاز من غازات االحتباس
احلراري أو من نظم األهباء اجلوية.
مبسط في منوذج مناخي
منوذج احمليط الساكن ( )Slab-ocean modelمتثيل َّ
للمحيط كطبقة ساكنة من املياه ب ُعمق يترواح بني  50متراً و 100متر .وال ميكن
استخدام مناذج املناخ ذات احمليط الساكن إال لتقدير استجابة اتزان املناخ لتأثير
معني ،وليس التطور العابر للمناخ .انظر أيض ًا Equilibrium and transient climate
.experiment
نطاق الغطاء الثلجي ( )Snow cover extentنطاق مساحة األرض املغطاة
بالثلج.
املكافئ املائي للثلج () )Snow water equivalent (SWEعمق املاء السائل
الذي ينتج عن االنصهار التام لكتلة من الثلج.
رطوبة التربة ( )Soil moistureاملاء املخزون في التربة في حالة سائلة أو
متجمدة.
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درجة حرارة التربة ( )Soil temperatureدرجة حرارة التربة ،وميكن قياسها أو
منذجتها على مستويات متعددة في نطاق عمق التربة.
النشاط الشمسي ( )Solar activityمصطلح عام يصف طائفة من الظواهر
املغنطيسية على سطح الشمس مثل الكلف الشمسي [البقع الشمسية]،
والصيخد الشمسي (املناطق الساطعة) ،وألسنة اللهب (انبعاثات من جزيئات
عالية الطاقة) .وهو يتباين في املقاييس الزمنية من دقائق إلى ماليني السنني .انظر
أيضا .Solar cycle
الدورة الشمسية ( 11عاماً) ( )Solar (‘11 year’) cycleتغير شبه منتظم
في دورة النشاط الشمسي مع تباين االتساع املوجي لفترة متتد من  8إلى  14عاما.
األشعة الشمسية ( )Solar radiationأشعة كهرمغنطيسية تنبعث من الشمس
بطيف يقترب من طيف اجلسم األسود وبدرجة حرارة تبلغ  5770درجة كلفن.
ويبلغ اإلشعاع ذروته في األطوال املوجية املرئية .وعند مقارنتها باألشعة األرضية
غالبا ما يشار إليها باألشعة القصيرة املوجة .انظر أيضا  InsolationوTotal solar
.)irradiance (TSI
إدارة األشعة الشمسية () )Solar Radiation Management (SRMتشير
إدارة األشعة الشمسية إلى التكييف الدولي للميزانية اإلشعاعية للموجات
القصيرة األرضية بهدف احلد من تغير املناخ وفقا ملقاييس معينة (مثل درجة
احلرارة السطحية ،وكميات األمطار ،واآلثار اإلقليمية ،وما إلى ذلك) .و ُيعد
السحب مثلني
احلقن الصناعي لألهباء اجلوية في الستراتوسفير وزيادة وضاءة ُ
على أساليب إدارة األشعة الشمسية .وثمة طرائق لتعديل بعض العناصر السريعة
السحب السمحاقية)،
االستجابة في امليزانية اإلشعاعية الطويلة املوجة (مثل ُ
والتي وإن كانت ليست جزءاً من إدارة األشعة الشمسية باملعنى الدقيق للتعبير،
فإنه ميكن الربط يبنها وبني إدارة األشعة الشمسية .وال تندرج أساليب إدارة
األشعة الشمسية ضمن التعاريف العادية للتخفيف واملواءمة (IPCC, 2012,
 .)p.2انظر أيض ًا  ،Solar radiationو،)Carbon Dioxide Removal (CDR
و.Geoengineering
املضخة الذوبانية ( )Solubility pumpاملضخة الذوبانية عملية كيمائية
فيزيائية مهمة تنقل الكربون غير العضوي الذائب من سطح احمليط إلى داخله.
وتتحكم هذه العملية في رصيد الكربون في احمليط .وميكن أن تغير ذوبانية ثاني
أكسيد الكربون الغازي تركيزات ثاني أكسيد الكربون في احمليطات وفي الغالف
اجلوي الذي يعلوها .انظر أيض ًا .Biological pump
املصدر ( )Sourceأي عملية أو نشاط أو آلية تطلق في الغالف اجلوي غازاً من
غازات االحتباس احلراري ،أو نظام ًا للهباء ،أو سليفة من سالئف غاز من غازات
االحتباس احلراري أو نظام ًا للهباء.
النمط احللقي اجلنوبي () )Southern Annular Mode (SAMالنمط الرئيسي
لتقلبية االرتفاع الكموني األرضي احملتمل لنصف الكرة اجلنوبي ،والذي يرتبط
بتحوالت مع خط العرض لتيار خطوط العرض املتوسطة .انظر معامل ، SAMاإلطار
.2.5
 Southern Oscillationانظر ).El Niño-Southern Oscillation (ENSO
منطقة االلتقاء في جنوب احمليط الهادئ (South Pacific Convergence Zone
)) (SPCZهي شريط التقاء منخفض املستوى يتسم بوجود الغيوم وسقوط
األمطار ،توجد في احلوض الدافئ اجلنوبي لغرب احمليط الهادئ مع االجتاه شرقا
صوب جزر بولونيزيا الفرنسية ،ويعد من أهم سمات مناخ نصف الكرة اجلنوبي
دون املداري .وتشترك هذه املنطقة في بعض اخلصائص مع منطقة االلتقاء املدارية
( ،)ITCZولكنها ذات طابع فوق مداري ،والسيما شرقي اخلط الزمني.
النطاقات املكانية والزمانية ( )Spatial and temporal scalesاملناخ ميكن
أن يتباين على مدى كبير من النطاقات املكانية والزمانية .فقد تتراوح النطاقات
املكانية ما بني محلية (أقل من  100000كم ) إلى إقليمية ( 100000إلى  10ماليني
كم ) إلى قارية (من  10ماليني إلى  100مليون كم ) .وقد تتراوح النطاقات
الزمنية من موسمية إلى جيولوجية (حتى مئات املاليني من السنني).
الرطوبة النوعية ( )Specific humidityحتدد الرطوبة النوعية نسبة كتلة بخار
املاء إلى الكتلة الكلية للهواء الرطب .انظر أيضا .Relative humidity
التقرير اخلاص عن سيناريوهات االنبعاثات ( )SRES scenariosالتقرير
اخلاص عن سيناريوهات االنبعاثات هو سيناريوهات انبعاثات أعدها
ناكيشينوفيتش وسوارت ( )2000واستخدمت أساس ًا لبعض التنبؤات املناخية
2

2

2

املسرد

مسارات العواصف ( )Storm tracksيشير هذا املصطلح أصال إلى مسارات
ن ُُظم طقس إعصارية إفرادية ،لكنه يستخدم اآلن كثيرا بشكل أعم لإلشارة إلى
األقاليم الرئيسية التي حتدث فيها اضطرابات في املسارات فوق املدارية لكونها
أنظمة ضغط منخفض (أعاصير) وضغط مرتفع (أضاد األعاصير).
الستراتوسفير ( )Stratosphereاملنطقة الكثيرة الطبقات من الغالف اجلوي
فوق التروبوسفير والتي يتراوح ارتفاعها من نحو  10كم (تتراوح بني  9كم في
خطوط العرض العليا و 16كم في املناطق املدارية في املتوسط) إلى نحو  50كم.
تدفق املجرى ( )Streamflowهو املاء املتدفق في نهر ضمن قناة معبراً عنه مثال
باملتر املكعب في الثانية .وهو مرادف لتصريف النهر.
االندساس ( )Subductionهي عملية محيطية تدخل فيها املياه السطحية إلى
داخل احمليط من طبقة مختلطة سطحية من خالل عملية مضخة إيكمان والتأفق
اجلانبي .ويحدث التأفق اجلانبي عندما تنتقل املياه السطحية إلى منطقة تكون
فيها الطبقة السطحية احمللية أقل كثافة ومن ثم تنزلق حتت الطبقة السطحية،
ويحدث هذا عادة دون تغير في الكثافة.
البقع الشمسية ( )Sunspotsمناطق داكنة على وجه الشمس ،حيث تقوم
حقول مغنطيسية قوية بخفض احلمل احلراري متسببة في انخفاض في درجة
احلرارة مبقدار  1500درجة كلفن تقريب ًا مقارنة باملناطق املجاورة .ويرتفع عدد
ال ُبقع الشمسية في أثناء فترات تزايد النشاط الشمسي ،وتتغير بصفة خاصة مع
الدورة الشمسية.
 Surface layerانظر .Atmospheric boundary layer

طليق ()Talik
اجلمد الدائم.
االرتباطات املتباعدة ( )Teleconnectionارتباط إحصائي بني متغيرات مناخية
في مواقع جغرافية ثابتة جغرافي ًا بينها مسافات شاسعة .وتنتج االرتباطات املتباعدة
عن هياكل مكانية كبيرة من قبيل تقلبية األمناط املتقارنة احلوضية النطاق لنظام
احمليط  -الغالف اجلوي ،ورتل أمواج روسبي املتدافعة ،وتيارات خطوط العرض
املتوسطة ومسارات العواصف وما إلى ذلك .انظر أيضا .Teleconnection pattern
منط االرتباطات املتباعدة ( )Teleconnection patternخريطة لعالقة ترابط
يتم احلصول عليها بحساب عالقة االرتباط بني متغيرات في مواقع مكانية مختلفة
ومعامل مناخي .وهي احلالة اخلاصة لنمط مناخي يتم احلصول عليه بالنسبة
ال من املتغيرات واملعامل متمركز
ملتغيرات معايرة ومعامل مناخي معاير أي أن ك ً
ومحدد النطاق بحيث ينتجان مع ًا متوسط ًا صفري ًا ووحدة تغاير واحدة .ويتم
إعداد خرائط االرتباطات املتباعدة ذات النقطة الواحدة باختيار متغير في أحد
املواقع ليكون املعامل املناخي .انظر أيضا .Teleconnection
األشعة األرضية ( )Terrestrial radiationأشعة تنبعث من سطح األرض
والسحب .وتُعرف أيضا باسم األشعة حتت احلمراء احلرارية
ومن الغالف اجلوي ُ
أو األشعة الطويلة املوجات ،وهي تختلف عن األشعة القريبة من األشعة حتت
احلمراء التي هي جزء من الطيف الشمسي .واألشعة حتت احلمراء عموما ،بأن لها
نطاق ًا متميزاً من األطوال املوجية (الطيف) أعلى من الطول املوجي للضوء األحمر
في اجلزء املرئي من الطيف .وطيف األشعة األرضية يتميز كله تقريبا عن طيف
املوجات القصيرة أو األشعة الشمسية بسبب الفرق في درجة احلرارة بني الشمس
ونظام األرض  -الغالف اجلوي .انظر أيض ًا .Outgoing longwave radiation
التمدد احلراري ( )Thermal expansionفيما يتعلق مبستوى سطح البحر،
يشير هذا املصطلح إلى زيادة في احلجم (ونقصان في الكثافة) ينتجان عن دفء
املياه .ويؤدي دفء احمليط إلى متدد حجم احمليط ومن ثم إلى زيادة في مستوى
سطح البحر .انظر أيضا .Sea level change
الهبوط احلراري ( )Thermoclineهو طبقة أقصى تدرج لدرجة احلرارة الرأسية
في احمليط ،وتوجد بني سطح احمليط واألعماق احمليطية .وفي املناطق دون املدارية،
يكون مصدره مياه سطحية عادة عند خطوط العرض العليا التي اندست (انظر
االندساس) وحتركت صوب خط االستواء .وفي خطوط العرض العليا ،ينعدم
أحيانا ،ويحل محله طبقة متازج امللوحة ،وهي طبقة تتسم بأقصى تدرج رأسي
للملوحة.
الدوران احلراري امللحي () )Thermohaline circulation (THCدوران
واسع النطاق في احمليط يحول مياه احمليط العليا املنخفضة الكثافة إلى مياه ُوسطى
ومياه عميقة مرتفعة الكثافة ويعيد تلك املياه مرة أخرى إلى أعلى احمليط .ويكون
الدوران المتاثلياً ،مع التحول إلى مياه أعلى كثافة في مناطق مقيدة عند خطوط
عرض مرتفعة وتقترن العودة إلى السطح بتيارات صاعدة بطيئة وعمليات انتشار
فوق مناطق جغرافية أكبر كثيرا .ويتحرك الدوران احلراري امللحي بتأثير ارتفاع
الكثافة عند السطح أو بالقرب منه ،بفعل درجات احلرارة الباردة و/أو امللوحة
املرتفعة ،ولكن بالرغم من اسمه وما ينطوي عليه من إيحاءات ،وإن يكن شائعا،
فإنه ُيدفع أيضا بقوى ميكانيكية من قبيل الرياح واملد واجلزر .وغالب ًا ما ُيستخدم
اسم الدوران احلراري للملوحة كمرادف للدوران الزوالي االنقالبي املدفوع بالتباين
احلراري امللحي في احمليط.
كارست حراري /منطقة جيرية حرارية ( )Thermokarstعملية تنجم عنها
أشكال أرضية ذات خصائص معينة نتيجة النصهار طبقات التربة الصقيعية الغنية
باجلليد أو انصهار اجلليد األرضي املتراص.
 Thermostericانظر .Sea level change
مقياس املد واجلزر ( )Tide gaugeجهاز في موقع ساحلي أو في أعماق البحر
يقيس بصورة مستمرة مستوى سطح البحر بالنسبة لألراضي املتاخمة .وتعطي
ُسجل على هذا النحو التغيرات العامية
متوسطات مستوى سطح البحر التي ت َّ
املشاهدة ملستوى سطح البحر النسبي.
نقطة حاسمة ( )Tipping pointفي املناخ ،عتبة حاسمة مفترضة فيما
يتعلق بالتغيرات املناخية العاملية أو اإلقليمية من حالة مستقرة واحدة إلى حالة
مستقرة أخرى .وحالة النقطة احلاسمة قد تكون حالة العكوسة .انظر أيض ًا
.Irreversibility
طبقة من التربة غير املتجمدة على مدار العام تقع في مناطق

201

املسرد

املبينة في الفصول من  9إلى  11من تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( )2001والفصلني  10و 11من تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( ،)2007في جملة استخدامات أخرى .واملصطلحات التالية مهمة لفهم
أفضل لهيكل واستخدام مجموعة سيناريوهات االنبعاثات:
أسرة السيناريوهات ( )Scenario familyهي سيناريوهات لها تغيرات
متماثلة خلط األحداث الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية .وهناك
أربع أسر سيناريوهات متثل مجموعة سيناريوهات االنبعاثات A1 :و A2و
 B1و.B2
السيناريو التوضيحي ( )Illustrative Scenarioهو سيناريو يوضح
كل واحد من مجموعات السيناريوهات الستة الواردة في موجز أعده
لصناع السياسات ناكيجينكوفيتش وسوارت ( .)2000وهي تشمل أربعة
سيناريوهات دليلية ومنقحة ملجموعات السيناريو  ،A1Bو ،A2و ،B1و
 B2واثنني من السيناريوهات اإلضافية للمجموعتني  ،A1F1و .A1Tوكل
مجموعات السيناريوهات متساوية من حيث سالمتها.
السيناريو الدليلي ( )Marker Scenarioسيناريو مت نشره أص ً
ال في
شكل مشروع سيناريو على املوقع اإللكتروني للتقرير اخلاص بسيناريوهات
االنبعاثات ( )SRESليمثل أسرة معينة من السيناريوهات .واستند اختيار
السيناريوهات الدليلية إلى أفضل القياسات الكمية األولية التي تعبر
عن خط األحداث والسمات احملددة للنماذج .وال تعد السيناريوهات
الدليلية أرجح من السيناريوهات األخرى ،ولكن فريق كتابة التقرير
اخلاص يعتبرها موضحة خلط معني من األحداث .وقد أورد ناكيسينوفيتش
وسوارت ( )2000السيناريوهات الدليلية بشكلها املنقح .وخضعت هذه
السيناريوهات للتدقيق من جانب فريق الصياغة ومن خالل العملية املفتوحة
املتعلقة بالتقرير اخلاص .ومت أيض ًا اختيار هذه السيناريوهات لتوضيح الفئتني
األخريني من السيناريوهات.
وصف سردي لسيناريو (أو أسرة
خط األحداث ()Storyline
سيناريوهات) ،يبرز اخلصائص الرئيسية للسيناريو ،والعالقات بني القوى
احملركة وديناميات تطورها.
 Stericانظر .Reservoir
 Stockانظر .Sea level change
عرام العاصفة ( )Storm surgeزيادة مؤقتة في ارتفاع البحر في موقع معني
نظرا لظروف متطرفة تتعلق باألرصاد اجلوية (ضغط جوي منخفض و/أو رياح
قوية) .ويع َّرف هبوب العاصفة بأنه القدر الزائد فوق املستوى املتوقع من تغير املد
واجلزر وحده في ذلك الوقت وذلك املكان.

انظر  ،Global mean surface temperatureوLand
Surface temperature
 ،surface air temperatureو.Sea surface temperature
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السطوع الشمسي الكلي () )Total solar irradiance (TSIالكمية الكلية
لألشعة الشمسية مقدرة بالواط لكل متر مربع التي تستقبل خارج الغالف اجلوي
لألرض على سطح عمودي على األشعة الساقطة ،وعند املسافة املتوسطة بني
األرض والشمس.
وال ميكن إجراء قياسات موثوقة لألشعة الشمسية إال من الفضاء وميتد
السجل الدقيق حتى عام  1978فقط .والقيمة املقبولة عامة هي 1368واط/م
بدقة تبلغ  0.2في املائة .وقد ُقدِّ ر حديثا أن احلد األدنى من األشعة الشمسية
لعام  2008هو 0.5 ± 360.8واط/م  .ومن الشائع وجود فروق بعدد قليل
من الكسور العشرية في املائة ،ويرتبط هذا عادة مبرور ال ُبقع الشمسية عبر
قرص الشمس .وتراوح ما حتدثه االختالفات في الدورة الشمسية من فروق
في األشعة الشمسية نحو  0.1في املائة ( .)AMS,2000وتكون التغيرات
التي حتدث للجزء اخلاص باألشعة فوق البنفسجية من الطيف أثناء أي دورة
شمسية أكبر نسبيا (كنسبة مئوية من األشعة الشمسية الكلية) .انظر أيضا
.Insolation
 Transient climate responseانظر .Climate sensitivity
االستجابة املناخية العابرة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتراكمة
))(Transient climate response to cumulative CO emissions (TCRE
يبلغ متوسط التغير في درجة احلرارة السطحية العاملية العابرة لوحدة االنبعاثات
املتراكمة من ثاني أكسيد الكربون عادة  1000بيتاغرام كربون .وتشمل االستجابة
املناخية العابرة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتراكمة معلومات عن كل من
اجلزء املنقول جوا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املتراكمة (جزء من ثاني
أكسيد الكربون الكلي املنبعث والذي يظل في الغالف اجلوي) ،واالستجابة
املناخية العابرة.
حلقات النمو الشجري ( )Tree ringsهي حلقات متحدة املركز من اخلشب
الثانوي تكون ظاهرة في مقاطع جذوع النباتات اخلشبية .والفرق بني اخلشب
املتأخر الكثيف الصغير اخلاليا ألحد املواسم من جهة واخلشب ِّ
املبكر املتسع
اخلاليا للربيع الذي يليه من جهة أخرى ،يتيح تقدير عمر الشجرة ،كما أن عرض
احللقات أو كثافتها ميكن ربطه ببارامترات مناخية مثل درجات احلرارة وكميات
األمطار .انظر أيض ًا .Proxy
اجتاه التغير ( )Trendيعني اصطالح اجتاه التغير في هذا التقرير ،تغيراً رتيب ًا
عامة من حيث الوقت ،في قيمة أحد املتغيرات.
التروبوبوز ( )Tropopauseهو احلد بني التروبوسفير والستراتوسفير.
التروبوسفير ( )Troposphereهو اجلزء األسفل من الغالف اجلوي بدءاً من
سطح األرض إلى ارتفاع يبلغ نحو  10كم عند خطوط العرض املتوسطة (يتراوح
بني  9كم عند خطوط العرض العليا و 16كم في املتوسط في املناطق املدارية)،
بالسحب والطقس .وتنخفض درجات احلرارة عموما
حيث حتدث الظواهر املتعلقة ُ
مع االرتفاع في التروبوسفير .انظر أيضا .Stratosphere
 Turnover timeانظر .Lifetime
عدم ُّ
التيقن ( )Uncertaintyحالة من عدم اكتمال املعرفة ميكن أن تنتج عن
االفتقار إلى املعلومات أو عدم االتفاق بشأن ما هو معروف أو حتى ما ميكن
معرفته .وميكن أن تنشأ عن أنواع كثيرة من املصادر ،من عدم دقة البيانات،
إلى عدم وضوح مفاهيم أو مصطلحات محددة ،إلى إسقاطات غير مؤكدة
كمية (مثل دالة كثافة
للسلوك البشري .ولذا ميكن متثيل عدم اليقني مبقاييس َّ
االحتماالت) أو ببيانات نوعية (تعكس رأي فريق من اخلبراء) (انظر Moss and
Schneider, 2000؛ Manning et al., 2004؛  .)Mastrandrea et al., 2010انظر
أيض ًا  ،Confidenceو.Likelihood
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ ُّير املناخ (United Nations Framework
)) Convention on Climate Change (UNFCCCاع ُتمدت االتفاقية في
 9أيار/مايو  1992في نيويورك ومت التوقيع عليها في مؤمتر قمة األرض الذي ُعقد
في ريو دي جانيرو عام  1992من ِق َبل  150بلداً واجلماعة األوروبية .وهدفها
النهائي هو ‘العمل على استقرار تركيزات غازات االحتباس احلراري في الغالف
اجلوي عند مستوى من شأنه أن مينع تدخل النشاط البشري اخلطير في النظام
املناخي’ .وتنطوي على التزامات على جميع األطراف .ومبوجب االتفاقية ،فإن
جميع األطراف املدرجة في املرفق األول (جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية) ترمي إلى
إعادة انبعاثات غازات االحتباس احلراري التي الينظمها بروتوكول مونتريال إلى
2

2

2
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مستويات عام  1990وذلك بحلول عام  .2000ودخلت االتفاقية ح ِّيز النفاذ في
آذار/مارس  .1994وفي عام  ،1997اعتمدت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ بروتوكول كيوتو.
امتصاص ( )Uptakeإضافة مادة ذات أهمية إلى مستودع .كثيرا ما يسمى
امتصاص املواد احملتوية على الكربون ،وبخاصة ثاني أكسيد الكربون ،عزل
(الكربون).
جزيرة حرارية حضرية () )Urban heat island (UHIهي الدفء النسبي
ألي مدينة مقارنة باملناطق الريفية احمليطة بها ،واملرتبط بالتغيرات في آثار الصرف
السطحي وتأثيرات االحتفاظ باحلرارة ،والتغيرات في عاكسية السطح.
التهوية  Ventilationتبادل خواص احمليط مع الطبقة السطحية للغالف اجلوي
بحيث تقترب تركيزات هذه اخلصائص من قيم االتزان مع الغالف اجلوي (AMS,
 ،)2000والعمليات التي تنشر هذه اخلواص في داخل احمليط.
املركبات العضوية املتطايرة ())Volatile Organic Compounds (VOC
ثمة فئة مهمة من ملوثات الهواء الكيمائية العضوية التي تتطاير في الظروف
اجلوية احمليطة .وتستخدم مصطلحات أخرى لتمثيل املركبات العضوية املتطايرة
من الهيدروكربونات ،والغازات العضوية النشطة ،واملركبات العضوية املتطايرة
غير امليثان .وتسهم هذه الغازات بدرجة كبيرة (مع أكاسيد النيتروجني وأول
أكسيد الكربون) في تكوين املواد املؤكسدة ذات النشاط الضوئي الكيمائي مثل
األوزون.
دوران ووكر ( )Walker Circulationدوران انقالبي في الغالف اجلوي في
منطقة ما حتركه احلرارة مباشرة فوق املنطقة املدارية في احمليط الهادئ ،مع ارتفاع
الهواء في املنطقة الغربية وهبوطه في املنطقة الشرقية من احمليط الهادئ.
أيام دافئة /ليال دافئة ( )Warm days/warm nightsهي األيام التي تتجاوز
فيها درجة احلرارة القصوى والليالي التي تتجاوز فيها درجة احلرارة الدنيا املئني
الـ  ،90حيث تعرف توزيعات درجة احلرارة ذات الصلة عامة باستخدام الفترة
املرجعية  .1990-1961لالطالع على املعامالت املقابلة انظر اإلطار .2.4
فترة حارة ( )Warm spellفترة من الطقس احلار بصورة غير عادية .لالطالع
على املعامالت املقابلة انظر اإلطار  .2.4انظر أيضا .Heat wave
 Water cycleانظر .Hydrological cycle
كتلة مائية ( )Water massكتلة من مياه احمليط ذات خواص ميكن تعريفها
(درجة احلرارة ،امللوحة ،الكثافة ،املواد الكيمائية النزرة) ناجتة عن عملية تكوينها
الفريدة .وكثيراً ما حتدد الكتل املائية من خالل الدرجات املتطرفة خلواصها الرأسية
أو األفقية من قبيل امللوحة .وتُعد املياه املتوسطة لشمال احمليط الهادئ واملياه
املتوسطة للقارة القطبية اجلنوبية مثالني على الكتل املائية.
التجوية/أثر العوامل اجلوية ( )Weatheringاإلزالة التدريجية لثاني أكسيد
الكربون من الغالف اجلوي عن طريق حتلل صخور السيليكات والكربونات.
وقد تشمل التجوية عمليات فيزيائية (التجوية امليكانيكية) .أو نشاط ًا كيمائي ًا
(التجوية الكيمائية).
 Well-mixed greenhouse gasانظر .Greenhouse gas
فترة يوجنر درايس ( )Younger Dryasالفترة بني  12.85ألف سنة و 11.65ألف
سنة (قبل عام  ،)1950أثناء فترة انحسار اجلليد ،التي اتسمت بعودة مؤقتة إلى
ظروف أبرد في كثير من األماكن ،وال سيما حول شمال احمليط األطلسي.
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