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185

املسرد
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
 ،Climate change commitmentو.Detection and Attribution
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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

املسرد
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.
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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
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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
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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
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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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Plattner, S. Schlömer, G. Hansen and M. Mastrandrea (eds.)]. IPCC Working
Group III Technical Support Unit, Potsdam Institute for Climate Impact
Research, Potsdam, Germany, 99 pp.
Manning, M., et al., 2004: IPCC Workshop on Describing Scientific Uncertainties in
Climate Change to Support Analysis of Risk of Options. Workshop Report.
IPCC Working Group I Technical Support Unit, Boulder, CO, USA, 138 pp.
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). http://www.ipcc.ch.
Moss, R., and S. Schneider, 2000: Uncertainties in the IPCC TAR: Recommendations
to Lead Authors for More Consistent Assessment and Reporting. In: IPCC
Supporting Material: Guidance Papers on Cross Cutting Issues in the Third
Assessment Report of the IPCC. [Pachauri, R., T. Taniguchi, and K. Tanaka
(eds.)]. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, pp. 33–51.
Moss, R., et al., 2008: Towards new scenarios for analysis of emissions, climate
change, impacts and response strategies. Intergovernmental Panel on Climate
Change, Geneva, 132 pp.

