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عند االقتباس من هذا امللخص لصانعي السياسات ،ينبغي اإلشارة إليه على النحو التالي:
الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ ( :2013 ،)IPPCملخــص لصانعــي السياســات .فــي:
تغيــر املنــاخ  :2013األســاس العلمــي الفيزيائــي ،مســاهمة الفريــق العامــل األول فــي تقريــر التقييــم
اخلامــس للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner,
])M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.
مطبعــة جامعــة كيمبريــدج ،كيمبريــدج ،اململكــة املتحــدة ،ونيويــورك ،نيويــورك ،الواليــات
املتحــدة األمريكيــة.
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ألف -

املقدمة

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

باء -

التغيرات امللحوظة في النظام املناخي

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

انظر مسرد املصطلحات لالطالع على تعريف هذه املصطلحات :األيام الباردة/الليالي الباردة ،األيام الدافئة/الليالي الدافئة ،موجات احلرارة.
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اﻟﺸﺬوذ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻴﺎﺑﺴﺔ واﶈﻴﻄﺎت ﻣﻌ ًﺎ 2012-1850
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درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
الشــكل ( | SPM.1أ) أوجــه الشــذوذ امللحوظــة فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية لليابســة واحمليطــات مع ـاً ،مــن عــام  1850إلــى عــام  ،2012املســتمدة مــن
ثــاث مجموعــات بيانــات .اللوحــة العليــا :متوســط الق َيــم الســنوية .اللوحــة الســفلى :متوســط القيــم العقديــة مبــا فــي ذلــك تقديــر عــدم اليقــن املتعلــق مبجموعــة بيانــات
واحــدة (الســوداء) .وأوجــه الشــذوذ مب ّينــة بالنســبة إلــى متوســط الفتــرة ( .1990-1961ب) خريطــة التغيــر امللحــوظ فــي درجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة مــن 1901
إلــى  2012مســتمدة مــن اجتاهــات درجــة احلــرارة التــي يحددهــا النكــوص اخلطــي مــن مجموعــة بيانــات واحــدة (اخلــط البرتقالــي فــي اللوحــة أ) .وقــد ُحســبت االجتاهــات
حيثمــا يســمح توافــر البيانــات باســتخالص تقديــر قــوي (أي فيمــا يتعلــق فقــط باملربعــات الشــبكية التــي تتوافــر ســجالت كاملــة عنهــا بنســبة تتجــاوز  70فــي املائــة وتتوافــر
بيانــات عنهــا بنســبة تتجــاوز  20فــي املائــة فــي أول وآخــر نســبة قدرهــا  10فــي املائــة مــن الفتــرة الزمنيــة) .أمــا املناطــق األخــرى فهــي بيضــاء .وتبـ َّـن املربعــات الشــبكية التــي
يكــون فيهــا االجتــاه هامـ ًا عنــد مســتوى قــدره  10فــي املائــة بعالمــة  .+ولالطــاع علــى قائمــة مجموعــات البيانــات وعلــى مزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة
للملخــص الفنــي[ .األشــكال 2.21-2.19؛ والشــكل ]TS.2
4

تقديــر وجــود مســاهمة بشــرية
فــي التغيــرات امللحوظــة
.

{}10 6

.

{}10 6

.

أواخر القرن احلادي والعشرين

أرجحية حدوث مزيد من التغيرات
{}11 3

أوائل القرن احلادي والعشرين
مرجح

مرجح

.

{}11 3

.

.

{}12 4

.

{}12 4

ملخص لصانعي السياسات

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

{}2 6

.

{}2 6

.

{}2 6

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

.

{}10 6

غير مقدر رسمي ًا

ب

.

{}11 3

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

}{12 4

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

الظاهرة ووجهة االجتاه

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

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

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

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

مرجح إلى حد كبير
مرجح إلى حد كبير

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

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

باء 2-

احمليطات

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

•

•

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

•

•

•

7

6

7

مــن شــأن اســتمرار وجــود إمــداد باحلــرارة مــن خــال ســطح احمليطــات مبعــدّ ل وات واحــد فــي املتــر املربــع ملــدة ســنة واحــدة أن يــؤدي إلــى زيــادة فــي احملتــوى احلــراري
للمحيطــات مبقــدار  22 10 × 1.1جــول.
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باء 3-

الغالف اجلليدي

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

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن متوســط معــدّ ل فقــدان كتــل جليديــة مــن األنهــار اجلليديــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،باســتثناء
األنهــار اجلليديــة املوجــودة علــى احلــد اخلارجــي للصفحــات اجلليديــة كان يبلــغ  91[ 226إلــى  ]361طن ـ ًا إجمالي ـ ًا ســنوي ًا -
خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1971إلــى عــام  ،2009وكان مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أنــه كان يبلــغ  140[ 275إلــى  ]410طنـ ًا
إجماليـ ًا ســنوي ًا  -خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1993إلــى عــام {4.3} . 2009
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن متوســط معــدل فقــدان الكتــل اجلليديــة مــن الصفحــة اجلليديــة فــي غرينالنــد قــد زاد زيــادة
إلــى  157[ 215إلــى  ]274طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا -
كبيــرة مــن  6-[ 34إلــى  ]74طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا خــال الفتــرة 2001-1992
خــال الفتــرة {4.4} .2011-2002
مــن املرجــح أن متوســط معــدل فقــدان كتــل جليديــة مــن الصفحــة اجلليديــة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة قــد زاد مــن 37-[ 30
إلــى  ]97طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا  -خــال الفتــرة  2001-1992إلــى  72[ 147إلــى  ]221طنـ ًا إجماليـ ًا ســنوي ًا  -خــال الفتــرة املمتــدة
مــن عــام  2002إلــى عــام  .2011وتوجــد ثقــة عاليــة جــداً فــي أن هــذا النقصــان قــد حــدث بصفــة رئيســية فــي اجلــزء الشــمالي
مــن شــبه جزيــرة املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة وقطــاع بحــر أموندســن مــن غــرب أنتاركتيــكا{4.4} .
انخفــض املتوســط الســنوي ملــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1979إلــى عــام
 2012مبعــدل مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أنــه كان فــي حــدود نطــاق يتــراوح مــن  3.5إلــى  4.1فــي املائــة لــكل عقــد (نطــاق يتــراوح
مــن  0.45إلــى  0.51مليــون كلــم مربــع لــكل عقــد) ،وأنــه كان مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر فــي حــدود نطــاق يتــراوح مــن  9.4إلــى
 13.6فــي املائــة لــكل عقــد (نطــاق يتــراوح مــن  0.73إلــى  1.07مليــون كلــم مربــع لــكل عقــد) فيمــا يتعلــق باحلــد األدنــى الصيفي
للجليــد البحــري (اجلليــد البحــري الدائــم) .وبلــغ متوســط االنخفــاض فــي املتوســط العقــدي ملــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة
القطبيــة الشــمالية أقصــى ســرعة لــه فــي الصيــف (ثقــة عاليــة)؛ وانخفــض حجــم ح ّيــزه فــي كل موســم ،وكذلــك فــي كل عقــد
متالحــق منــذ عــام ( 1979ثقــة عاليــة) (انظــر الشــكل  .)SPM.3وتوجــد ثقــة متوســطة مــن عمليــات إعــادة البنــاء فــي أن تراجــع
اجلليــد البحــري الصيفــي فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية كان غيــر مســبوق خــال العقــود الثالثة املاضيــة وأن درجات حرارة ســطح
البحــر كانــت مرتفعــة بدرجــة شــاذة فــي الســنوات األلــف وأربعمائــة وخمســن األخيــرة علــى األقــل}5.5 ،4.2} .
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن املتوســط الســنوي ملــدى اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة زاد مبعــدل يتــراوح نطاقــه
مــن  1.2إلــى  1.8فــي املائــة لــكل عقــد (نطــاق يتــراوح مــن  0.13إلــى  0.20مليــون كلــم مربــع لــكل عقــد) خــال الفتــرة مــا
بــن عــام  1979وعــام  .2012وتوجــد ثقــة عاليــة فــي وجــود اختالفــات إقليميــة كبيــرة فــي هــذا املعــدل الســنوي ،بحيــث يزيــد
املــدى فــي بعــض األقاليــم ويقــل فــي أقاليــم أخــرى{4.2} .
توجــد ثقــة عاليــة جــداً فــي أن مــدى الغطــاء الثلجــي فــوق نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي قــد انخفــض منــذ منتصــف القــرن
العشــرين (انظــر الشــكل  .)SPM.3فقــد انخفــض مــدى الغطــاء الثلجــي فــوق نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي بنســبة قدرهــا
 0.8[ 1.6إلــى  ]2.4فــي املائــة لــكل عقــد فــي آذار/مــارس ونيســان/أبريل ،وبنســبة قدرهــا  8.8[11.7إلــى  ]14.6فــي املائــة
لــكل عقــد فــي حزيران/يونيــو ،خــال الفتــرة مــن عــام  1967إلــى عــام  .2012وأثنــاء هــذه الفتــرة ،لــم تظهــر أي زيــادة هامــة
إحصائي ـ ًا فــي أي شــهر فــي مــدى الغطــاء الثلجــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي{4.5} .
توجــد ثقــة عاليــة فــي أن درجــات حــرارة التربــة الصقيعيــة زادت فــي معظــم األقاليــم منــذ أوائــل ثمانينــات القــرن العشــرين .وكان
االحتــرار امللحــوظ يصــل إلــى  3درجــات مئويــة فــي أجــزاء مــن شــمال أالســكا (أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين إلــى منتصــف
العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين) ويصــل إلــى درجتــن مئويتــن فــي أجــزاء مــن الشــمال األوروبــي الروســي ( 1971إلــى
 .)2010وفــي اإلقليــم األخيــر ،لوحــظ حــدوث انخفــاض كبيــر فــي ســماكة التربــة الصقيعيــة وحجــم مســاحتها خــال الفتــرة
املمتــدة مــن عــام  1975إلــى عــام ( 2005ثقــة متوســطة){4.7} .
تؤيد أدلة متعددة حدوث احترار كبير جداً في املنطقة القطبية الشمالية منذ منتصف القرن العشرين{ .اإلطار }10.3 ،5.1
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تعني جميع اإلشارات إلى ‘فقدان الكتل اجلليدية’ أو ‘تقلص الكتل اجلليدية’ الفقدان الصافي لكتل جليدية ،أي التراكم مطروح ًا منه الذوبان وانفصال اجلبال اجلليدية.
ألســباب منهجيــة ،يشــمل هــذا التقييــم لفقــدان الكتــل اجلليديــة مــن الصفحــات اجلليديــة املوجــودة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة وغرينالنــد التغيــر الــذي يحــدث
علــى احلــد اخلارجــي لألنهــار اجلليديــة املوجــودة .ومــن ثــم فــإن هــذه األنهــار اجلليديــة احلديــة ال تشــملها القيــم املبينــة لألنهــار اجلليديــة.
فقدان كتل جليدية وزنها  100طن إجمالي سنوي ًا  1-يعادل ارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر بنحو  0.28ملم سنوي ًا .1-
7

ملخص لصانعي السياسات
ملخص لصانعي السياسات

)أ(

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺜﻠﺠﻲ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
45

35

2000

1980

1960

1940

1920

)ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

40

30
1900

اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺪى اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

)ب(
14

10
8
6

2000

1980

1960

1940

1920

2000

1980

1960

1940

1920

)ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

12

4
1900

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﳊﺮاري ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﶈﻴﻄﺎت

)ج(

20

10

)10

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐ ّﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

22

−10

ﺟﻮل(

0

−20
1900

)د(
200
150

50

)ﻣﻠﻢ(

100

0

2000

1980

1960

اﻟﺴﻨﺔ

1940

1920

−50
1900

الشــكل  | SPM.3املؤشــرات امللحوظــة املتعــددة لتغيــر املنــاخ العاملــي( :أ) مــدى متوســط الغطــاء الثلجــي (الربيعــي) فــي آذار/مــارس  -نيســان/أبريل فــي نصــف الكــرة
األرضيــة الشــمالي؛ (ب) مــدى متوســط اجلليــد البحــري (الصيفــي) فــي متوز/يوليــو  -آب/أغســطس  -أيلول/ســبتمبر فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية؛ (ج) التغيــر
فــي املتوســط العاملــي للمحتــوى احلــراري للطبقــات العليــا مــن احمليطــات ( 700-0متــر) مك ّيفـ ًا حســب الفتــرة  ،2010-2006وبالنســبة إلــى متوســط كل مجموعــات البيانــات
اخلاصــة بعــام 1970؛ (د) املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر بالنســبة إلــى متوســط أطــول مجموعــة بيانــات مســتمرة للفتــرة  ،1905-1900ومــع تكييــف كل مجموعــات
البيانــات كــي تكــون لهــا نفــس القيمــة فــي عــام  ،1993وهــي الســنة األولــى التــي توافــرت فيهــا بيانــات القيــاس الســاتلي .وتبـ ّـن جميــع السالســل الزمنيــة (اخلطــوط امللونــة
التــي تشــير إلــى مجموعــات بيانــات مختلفــة) القيــم الســنوية ،وتبـ َّـن أوجــه عــدم اليقــن ،حيثمــا يوجــد تقييــم لتلــك القيــم ،بتظليــل مل ـ ّون .انظــر املــواد التكميليــة
للملخــص الفنــي لالطــاع علــى قائمــة مجموعــات البيانــات{ .األشــكال  ،3.2و ،3.13و ،4.19و4.3؛ والســؤال املتكــرر  ،2.1الشــكل 2؛ والشــكل }TS.1
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ملخص لصانعي السياسات

مستوى سطح البحر

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

•

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

•

1

1

1

1
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•

باء 5-

1

دورات الكربون وغيره من املواد اجليوكيميائية احليوية

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

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

•

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

2

4

2

11

11

اجلــزء فــي املليــون ) (ppmأو اجلــزء فــي البليــون )( ،(ppbالبليــون الواحــد =  1000مليــون) هــو نســبة عــدد جزيئــات الغــاز إلــى مجمــوع عــدد جزيئــات الهــواء اجلــاف.
فعلــى ســبيل املثــال 300 ،جــزء فــي املليــون يعنــي  300جــزيء مــن الغــازات لــكل مليــون جــزيء مــن الهــواء اجلــاف.
9
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•

بلــغ متوســط االنبعاثــات الســنوية مــن ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن حــرق الوقــود األحفــوري وإنتــاج اإلســمنت .
[ 7.6إلــى  ]9.0غيغاطــن ســنوي ًا -خــال الفتــرة ( 2011-2002ثقــة عاليــة) وبلــغ  8.7[ 9.5إلــى  ]10.3غيغاطــن مــن
الكربــون ســنوي ًا -فــي عــام  ،2011وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة قدرهــا  54فــي املائــة عــن مســتوى عــام  .1990وبلــغ صافــي
االنبعاثــات الســنوية مــن ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة عــن التغيــر فــي االســتخدام البشــري لألراضــي  0.1[ 0.9إلــى ]1.7
غيغاطــن ســنوي ًا -فــي املتوســط أثنــاء الفتــرة املمتــدة مــن عــام  2002إلــى عــام ( 2011ثقــة متوســطة){6.3} .
مــن عــام  1750إلــى عــام  2011أطلقــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن حــرق الوقــود األحفــوري وإنتــاج اإلســمنت 375
[ 345إلــى  ]405غيغاطــن فــي الغــاف اجلــوي ،بينمــا يقــدّ ر أن إزالــة الغابــات والتغيــر اآلخــر فــي اســتخدام األراضــي أطلقــا 180
[ 100إلــى  ]260غيغاطن ـاً .وهــذا يســفر عــن انبعاثــات بشــرية تراكميــة قدرهــا  470[ 555إلــى  ]640غيغاطن ـاً{6.3} .
مــن هــذه االنبعاثــات البشــرية التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون تراكــم  230[ 240إلــى  ]250غيغاطن ـ ًا فــي الغــاف اجلــوي،
وامتصــت احمليطــات  125[ 155إلــى  ]185غيغاطن ـاً ،وتراكــم  70[ 160إلــى  ]250غيغاطن ـ ًا فــي النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة
الطبيعيــة [أي بالوعــة األراضــي املتبقيــة التراكميــة]{ .الشــكل }6.3 ،3.8 ،TS.4
حتمــض احمليطــات باالنخفاضــات فــي درجــة احلموضــة  .وقــد انخفضــت درجــة حموضــة امليــاه الســطحية للمحيطــات
يحــدَّ د كميـ ًا ُّ
مبقــدار  0.1منــذ بدايــة احلقبــة الصناعيــة (ثقــة عاليــة) ،وهــو ما يعــادل حــدوث زيــادة بنســبة قدرهــا  26فــي املائــة فــي تركيــز أيونــات
الهيدروجــن (انظــر الشــكل  ،3.8{ .)SPM.4اإلطــار }3.2
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ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي

)أ(
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اﻟﺴﻨﺔ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ودرﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﶈﻴﻄﺎت
400

360

320
8.12

)(μatm

وﺣﺪة درﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ اﳌﻮﻗﻌﻴﺔ

340

)ب(
اﳉﺰء ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

380

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن )ﺑﺎﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﻠﻴﻮن(

380
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الشــكل  | SPM.4املؤشــرات امللحوظــة املتعــددة لتغيــر دورة الكربــون العامليــة( :أ) تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي املنبعثــة مــن 19°32’( Mauna Loa
شــما ًال ،و’ 155°34غربـ ًا  -املبينــة باللــون األحمــر) والقطــب اجلنوبــي (’ 89°59جنوبـاً 24°48’ ،غربـ ًا  -املبينــة باللــون األســود) منــذ عــام 1958؛ (ب) الضغــط اجلزئــي لثانــي
أكســيد الكربــون املــذاب فــي الطبقــة الســطحية للمحيطــات (املنحنيــات الزرقــاء) ودرجــة احلموضــة املوقعيــة (املنحنيــات اخلضــراء) ،وهــو مــا ميثــل مقياسـ ًا حلموضــة ميــاه
احمليطــات .والقياســات مســتمدة مــن ثــاث محطــات مــن احمليــط األطلســي ’ 29°10شــما ًال ،و’ 15°30غرب ـ ًا  -األزرق الداكن/األخضــر الداكــن؛ و’ 31°40شــما ً
ال ،و’64°10
غربـ ًا  -األزرق/األخضــر) واحمليــط الهــادئ ( 22°45شــما ًال ،و’ 158°00غربـ ًا  -األزرق اخلفيف/األخضــر اخلفيــف) .وتــرد التفاصيــل الكاملــة ملجموعــات البيانــات املبينــة
هنــا فــي التقريــر األساســي واملــواد التكميليــة للملخــص الفنــي( .الشــكالن  2.1و3.18؛ الشــكل ]TS.5
12
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غيغاطن واحد من الكربون =  10 = 1 GtCغرامات من الكربون .وهذا يعادل  3.667غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون.
درجــة احلموضــة هــي مقيــاس للحموضــة باســتخدام مقيــاس لوغاريتمــي :انخفــاض درجــة احلموضــة مبقــدار وحــدة واحــدة يعــادل حــدوث زيــادة عشــرية فــي نســبة
تركيــز أيونــات الهيدروجــن ،أو احلموضــة.
15
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إن املــواد والعمليــات الطبيعيــة والبشــرية التــي تغ ِّيــر ميزانيــة طاقــة األرض هــي العوامــل الدافعــة إلــى تغيــر املنــاخ .ويحــدِّ د القســر اإلشــعاعي
( )RFحتديــداً كميـ ًا التغ ُّيــر فــي تدفقــات الطاقــة التــي تنجــم عــن التغيــرات فــي هــذه العوامــل فيمــا يتعلــق بعــام  2011بالنســبة إلــى عــام
 ،1750إال إذا ُأشــير إلــى خــاف ذلــك .ويــؤدي القســر اإلشــعاعي اإليجابــي إلــى احتــرار الســطح ،بينمــا يــؤدي القســر اإلشــعاعي الســلبي إلــى
تبريــد الســطح .ويقــدّ ر القســر اإلشــعاعي اســتناداً إلــى رصــدات موقعيــة ورصــدات عــن ُبعــد ،وخــواص غــازات االحتبــاس احلــراري واألهبــاء
اجلويــة ،واحلســابات التــي تُســتخدم فيهــا منــاذج عدديــة مت ّثــل العمليــات املرصــودة .وتؤثــر بعــض َّ
املركبــات املنبعثــة علــى تركيــز مــواد أخــرى
فــي الغــاف اجلــوي .وميكــن اإلبــاغ عــن القســر اإلشــعاعي اســتناداً إلــى التغيــرات فــي نســبة تركيــز كل مــادة  .وبــد ًال مــن ذلــك ،ميكــن
اإلبــاغ عــن القســر اإلشــعاعي ألحــد ّ
املركبــات القائــم علــى االنبعاثــات ،وهــو مــا ميكــن أن يوفــر ربط ـ ًا باألنشــطة البشــرية مباشــراً بدرجــة
أكبــر .وهــو يشــمل املســاهمات مــن جميــع املــواد التــي تتأثــر بذلــك االنبعــاث .والقســر اإلشــعاعي البشــري الكلي الــذي يجــري التوصل إليه
باتبــاع كال النهجــن يكــون متماثـ ًا عندمــا تؤخــذ فــي االعتبــار جميــع العوامــل الدافعــة .ومــع أن كال النهجــن ُيســتخدم فــي هــذا امللخــص
لصانعــي السياســات يوجــد تشــديد علــى عمليــات القســر اإلشــعاعي القائمــة علــى االنبعــاث.
14
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القســر اإلشــعاعي اإلجمالــي إيجابــي ،وأدى إلــى امتصــاص النظــام املناخــي للطاقــة املنبعثــة نتيجــة لــه .وتنجــم أكبــر
مســاهمة فــي القســر اإلشــعاعي اإلجمالــي عــن الزيــادة التــي حدثــت فــي تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون والغــاف
اجلــوي منــذ عــام ( 1750انظــر األشــكال  ،3.2{ .)SPM.5اإلطــار }8.5 ،8.3 ،3.1
•

•

•

•

•

•

القســر اإلشــعاعي البشــري اإلجمالــي لعــام  2011بالنســبة إلــى عــام  1750يبلــغ  1.13[ 2.29إلــى  ]3.33وات فــي املتــر املربــع (انظــر
الشــكل  ،)SPM.5وقد زاد منذ عام  1970بســرعة أكبر من زيادته أثناء العقود الســابقة .وأفضل تقدير للقســر اإلشــعاعي البشــري
اإلجمالــي لعــام  2011هــو تقديــر أعلــى بنســبة قدرهــا  43فــي املائــة مــن التقدير املبلغ عنه فــي تقرير التقييم الرابــع ( )AR4فيما يتعلق
وحتســن تقديــرات القســر
بســنة  .2005وهــذا ناجــم عــن مزيــج مــن النمــو املتواصــل فــي معظــم تركيــزات غــازات االحتبــاس احلــراري ُّ
ـاف أضعــف (القســر اإلشــعاعي الســلبي){8.5} .
اإلشــعاعي الناجــم عــن األهبــاء اجلويــة ممــا يشــير إلــى تأثيــر تبريــدي صـ ٍ
القســر اإلشــعاعي مــن انبعاثــات غــازات احتبــاس حــراري ممزوجــة جيــداً (ثانــي أكســيد الكربــون ،وامليثــان ،وأكســيد النيتــروز،
والهالوكربونــات) فــي عــام  2011بالنســبة إلــى عــام  1750يبلــغ  2.22[ 3.00إلــى  ]3.78وات فــي املتــر املربــع (انظر الشــكل .)SPM.5
ويبلــغ القســر اإلشــعاعي الناجــم عــن التغيــرات فــي تركيــزات هــذه الغــازات  2.26[ 2.83إلــى  ]3.40وات فــي املتــر املربــع{8.5} .
تســببت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وحدهــا فــي قســر إشــعاعي قــدره  1.33[ 1.68إلــى  ] 2.03وات فــي املتــر املربــع (انظــر
الشــكل  .)SPM.5ويبلــغ القســر اإلشــعاعي لثانــي أكســيد الكربــون ،مبــا يشــمل انبعاثــات غــازات أخــرى محتوية علــى الكربون،
ســاهمت أيضـ ًا فــي الزيــادة فــي تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون 1.46[ 1.82 ،إلــى  ]2.18وات فــي املتــر املربــع}8.5 ،8.3{ .
تســببت انبعاثــات غــاز امليثــان وحدهــا فــي قســر إشــعاعي قــدره  0.74[ 0.97إلــى  ]1.20وات فــي املتــر املربــع (انظــر الشــكل
 .)SPM.5وهــذا أكبــر كثيــراً مــن التقديــر القائــم علــى التركيــزات والبالــغ  0.38[ 0.48إلــى  ]0.58وات فــي املتــر املربــع (لــم
يتغيــر مــن تقريــر التقييــم الرابــع ( .))AR4وهــذا االختــاف بــن التقديريــن يرجــع إلــى التغيــرات فــي تركيــزات األوزون وبخــار
املــاء فــي الستراتوســفير نتيجــة النبعاثــات غــاز امليثــان واالنبعاثــات األخــرى التــي تؤثــر علــى غــاز امليثــان بطريقــة غيــر مباشــرة.
{}8.5 ،8.3
تســببت انبعاثــات الهالوكربونــات املســتنفدة لــأوزون فــي الستراتوســفير فــي حــدوث قســر إشــعاعي إيجابــي صــاف قــدره
 0.01[ 0.18إلــى  ]0.35وات فــي املتــر املربــع (انظــر الشــكل  .)SPM.5وكان القســر اإلشــعاعي اإليجابــي اخلــاص بهــا
يفــوق القســر اإلشــعاعي الســلبي الناجــم عــن اســتنفاد األوزون الــذي أدت إليــه .وقيمــة القســر اإلشــعاعي اإليجابــي الناجــم
عــن جميــع الهالوكربونــات مماثلــة لقيمتــه فــي تقريــر التقييــم الرابــع ( ،)AR4مــع انخفــاض القســر اإلشــعاعي مــن املركبــات
الكلوروفلوروكربونيــة ولكــن مــع زيــادات مــن الكثيــر مــن بدائلهــا}8.5 ،8.3{ .
تســاهم انبعاثــات الغــازات القصيــرة األمــد فــي القســر اإلشــعاعي البشــري اإلجمالــي .ومــن املؤكــد تقريبـ ًا أن انبعاثــات أكســيد
الكربــون ( )COأدت إلــى قســر إشــعاعي إيجابــي ،بينمــا مــن املرجــح أن انبعاثات أكســيدات النيتروجــن )  (NOقــد أدت إلــى
ـاف (انظــر الشــكل }8.5 ،8.3{ .)SPM.5
قســر إشــعاعي ســلبي صـ ٍ
الســحب نتيجــة لألهبــاء
يبلــغ القســر اإلشــعاعي للتأثيــر اإلجمالــي لألهبــاء اجلويــة فــي الغــاف اجلــوي ،الــذي يشــمل تكيفــات ُ
اجلويــة 1.9-[ 0.9- ،إلــى  ]0.1-وات فــي املتــر املربــع (ثقــة متوســطة) ،وينجــم عــن قســر ســلبي مــن معظــم األهبــاء اجلويــة
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	تــدَّ د كميـ ًا قــوة العوامــل الدافعــة بوصفهــا قســراً إشــعاعي ًا بوحــدات مــن الــوات فــي املتــر املربــع )  (W m-كمــا فــي التقييمــات الســابقة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة
بتغيــر املنــاخ ) .(IPCCوالقســر اإلشــعاعي هــو التغيــر فــي تدفــق الطاقــة الناجــم عــن عامــل دافــع ،و ُيحســب فــي التروبوبــوز أو عنــد أعلــى الغــاف اجلــوي .و ُيبقــى
علــى جميــع ظــروف الســطح والتروبوســفير ثابتـ ًة فــي املفهــوم التقليــدي للقســر اإلشــعاعي املســتخدم فــي التقاريــر الســابقة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر
املنــاخ ) .(IPCCأمــا فــي عمليــات احلســاب اخلاصــة بالقســر اإلشــعاعي املتعلــق بغــازات االحتبــاس احلــراري املمزوجــة جيــداً واألهبــاء اجلويــة فــي هــذا التقريــر ف ُيســمح
باســتجابة املتغيــرات الفيزيائيــة ،باســتثناء جليــد احمليطــات والبحــار ،لالضطرابــات بواســطة تكيفــات ســريعة .ويسـ ّـمى القســر الناجــم عــن ذلــك قســراً إشــعاعي ًا فعــا ًال
) (ERFفــي التقريــر األساســي .ويع ّبــر هــذا التغييــر عــن التقــدم العلمــي الــذي حتقــق منــذ التقييمــات الســابقة ويســفر عــن تبيــان أفضــل الســتجابة درجــة احلــرارة فــي
نهايــة املطــاف فيمــا يتعلــق بهــذه العوامــل الدافعــة .والتكيفــات الســريعة ،فيمــا يتعلــق بجميــع العوامــل الدافعــة عــدا غــازات االحتبــاس احلــراري املمزوجــة جيــداً
واألهبــاء اجلويــة ،أقــل متيــزاً و ُيفتــرض أنهــا صغيــرة ،ومــن ثــم ُيســتخدم القســر اإلشــعاعي التقليــدي{8.1} .
 15اس ُتخدم هذا النهج لإلبالغ عن القسر اإلشعاعي في “ملخص لصانعي السياسات” اخلاص بتقرير التقييم الرابع ).(AR4
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ومســاهمة إيجابيــة مــن امتصــاص الكربــون األســود لإلشــعاع الشمســي .وتوجــد ثقــة عاليــة فــي أن األهبــاء اجلويــة وتفاعالتهــا
مــع الســحب قــد ع ّوضــت عــن نســبة كبيــرة مــن املتوســط العاملــي للقســر الناجــم عــن غــازات االحتبــاس احلــراري املمزوجــة
جيــداً .وهــي مــا زالــت تســاهم بأكبــر قــدر مــن عــدم اليقــن فــي تقديــر القســر اإلشــعاعي اإلجمالــي}8.5 ،8.3 ،7.5{ .
ميكــن أن يكــون للقســر الناجــم عــن األهبــاء اجلويــة البركانيــة فــي الستراتوســفير أثــر كبيــر علــى املنــاخ لبضــع ســنوات بعــد
الثــورات البركانيــة .وقــد تســببت ثــورات صغيــرة متعــددة فــي قســر إشــعاعي قــدره  0.15-[ 0.11-إلــى  ]0.08-وات فــي املتــر
املربــع فــي الســنوات املمتــدة مــن عــام  2008إلــى عــام  ،2011يقــارب فــي قوتــه ضعــف قــوة القســر اإلشــعاعي الــذي حــدث أثنــاء
الســنوات املمتــدة مــن عــام  1999إلــى عــام }8.4{ .2002
يقــدّ ر القســر اإلشــعاعي الناجــم عــن التغيــرات فــي اإلشــعاع الشمســي مبــا يبلــغ  0.00[ 0.05إلــى  ]0.10وات فــي املتــر املربــع
(انظــر الشــكل  .)SPM.5وتشــير الرصــدات الســاتلية لتغيــرات اإلشــعاع الشمســي اإلجماليــة مــن عــام  1978إلــى عــام 2011
إلــى أن آخــر حــد أدنــى شمســي كان أقــل مــن االثنــن الســابقني لــه .وهــذا يســفر عــن قســر إشــعاعي قــدره  0.08-[ 0.04-إلــى
 ]0.00وات فــي املتــر املربــع بــن أحــدث حــد أدنــى فــي عــام  2008واحلــد األدنــى اخلــاص بعــام }8.4{ .1986
لــم يســاهم القســر اإلشــعاعي الطبيعــي اإلجمالــي الناجــم عــن تغيــرات اإلشــعاع الشمســي واألهبــاء اجلويــة البركانيــة املوجــودة
فــي الستراتوســفير ســوى مســاهمة ضئيلــة فــي القســر اإلشــعاعي الصافــي طيلــة القــرن املاضــي ،باســتثناء فتــرات قصيــرة أعقبــت
حــدوث ثــورات بركانيــة كبيــرة}8.5{ .
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CH4

اﻟﻐﺎزات واﻷﻫﺒﺎء ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻌﻤﺮ

VH

]1.68 [1.33 to 2.03

CO2

CO2

]2.29 [1.13 to 3.33

H

2011

H

]1.25 [0.64 to 1.86

1980

M

]0.57 [0.29 to 0.85

1950

3

1

2

0

اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﺒﺸﺮي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺎم 1750
−1

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

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

تقييم النماذج املناخية

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•
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دال -

فهم النظام املناخي وتغيراته األخيرة
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ملخص لصانعي السياسات

•

1979

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

•

1961

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

•

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

دال 2-

الكمي الستجابات النظام املناخي
التحديد ّ

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

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

•

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

•

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

•

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

•

تتمثــل كميــة ذات صلــة فــي االســتجابة املناخيــة العابــرة النبعاثــات الكربــون التراكميــة ( .)TCREوهــي حتــدد كميـ ًا اســتجابة
النظــام املناخــي العابــرة النبعاثــات الكربــون التراكميــة (انظــر القســم هــاء  .)8 -وتعــ ّرف انبعاثــات الكربــون التراكميــة
( )TCREبأنهــا املتوســط العاملــي للتغيــر فــي درجــة احلــرارة الســطحية لــكل  1000طــن إجمالــي مــن الكربــون ينبعــث إلــى
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ال ميكن حالي ًا إعطاء أفضل تقدير للحساسية املناخية التوازنية بسبب عدم وجود اتفاق على القيم بني األدلة والدراسات التي جرى تقييمها.

ملخص لصانعي السياسات

•

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

دال 3-

كشف تغ ُّير املناخ وتعليله

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ

ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي

اﶈﻴﻂ اﳉﻨﻮﺑﻲ

ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ

أﻧﺘﺎرﻛﺘﻴﻜﺎ

اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﶈﻴﻄﺎت

ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

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

اﻟﺮﺻﺪات

اﶈﺘﻮى اﳊﺮاري ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت

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

•

•
•

•

هاء -

تغ ُّير املناخ العاملي واإلقليمي في املستقبل

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

•

تبـ ّـن اإلســقاطات املتعلقــة بالعقــود القليلــة املقبلــة أمناطـ ًا مكانيــة لتغيــر املنــاخ مماثلــة لتلــك املســقطة فيمــا يتعلــق بأواخــر القــرن
اســتمرار انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري سيتســبب فــي زيــادة االحتــرار وفــي حــدوث تغ ُّيــرات فــي جميــع
مكونــات النظــام املناخــي .وســيتطلب احلــد مــن تغيــر املنــاخ حــدوث انخفاضــات كبيــرة ومتواصلــة فــي انبعاثــات
غــازات االحتبــاس احلــراري{14-11 ،6} .
احلــادي والعشــرين ولكنهــا ذات حجــم أصغــر .وســتظل التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة متثــل تأثيــراً رئيســي ًا علــى املنــاخ ،ال ســيما
فــي األجــل القريــب وعلــى نطــاق إقليمــي .وبحلــول منتصــف القــرن احلــادي والعشــرين تتأثــر أحجــام التغيــرات املســقطة تأثــراً
كبيــراً باختيــار ســيناريو االنبعاثــات (اإلطــار  ،11.3{ .)SPM.1اإلطــار  ،11.1املرفــق األول}
تغ ُّيــر املنــاخ املســقط اســتناداً إلــى مســارات التركيــز النموذجيــة مماثــل ملــا هــو وارد فــي تقريــر التقييــم الرابــع ( )AR4مــن حيــث
األمنــاط واحلجــم علــى حــد ســواء ،بعــد أخــذ اختالفــات الســيناريوهات فــي االعتبــار .واالمتــداد العــام لإلســقاطات املتعلقــة
مبســارات التركيــز النموذجيــة املرتفعــة أقــل ممــا هــو عليــه فــي حالــة الســيناريوهات املقارنــة املســتخدمة فــي تقريــر التقييــم الرابــع
( )AR4ألن مســارات التركيــز النموذجيــة املســتخدمة فــي تقريــر التقييــم اخلامــس ( ،)AR5علــى العكــس مــن ســيناريوهات
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•

تزايــدت قــوة األدلــة علــى التأثيــر البشــري علــى درجــات احلــرارة منــذ التقريــر اخلــاص ( .)SREXومــن املرجــح إلــى حــد كبيــر اآلن
أن التأثيــر البشــري ســاهم فــي التغيــرات امللحوظــة علــى نطــاق العالــم فــي تواتــر وكثافــة تطرفــات درجــات احلــرارة اليوميــة منــذ
منتصــف القــرن العشــرين ،ومــن املرجــح أن التأثيــر البشــري أدى إلــى زيــادة احتمــال حــدوث موجــات حــرارة فــي بعــض األماكــن
بأكثــر مــن الضعــف (انظــر اجلــدول }10.6{ .)SPM.1
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن التأثيــرات البشــرية ســاهمت فــي فقــدان كتــل جليديــة بحريــة فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية منــذ
عــام  .1979وتوجــد ثقــة منخفضــة فــي الفهــم العلمــي للزيــادة الضئيلــة امللحوظــة فــي حجــم اجلليــد البحــري فــي املنطقــة القطبيــة
اجلنوبيــة وذلــك نتيجــة لعــدم اكتمــال التفســيرات العلميــة ألســباب التغيــر وتضــارب تلــك التفســيرات ،وتوجــد ثقــة منخفضــة
فــي تقديــرات التقلبيــة الداخليــة الطبيعيــة فــي ذلــك اإلقليــم (انظــر الشــكل }10.5{ .)SPM.6
مــن املرجــح أن التأثيــرات البشــرية ســاهمت فــي تراجــع األنهــار اجلليديــة منــذ ســتينيات القــرن العشــرين وفــي زيــادة فقــدان الصفحــة
اجلليديــة فــي غرينالنــد كتـ ًا ســطحية منــذ عــام  .1993ونتيجــة النخفــاض مســتوى الفهــم العلمــي توجــد ثقــة منخفضــة فــي عــزو
أســباب الفقــدان امللحــوظ لكتــل مــن الصفحــة اجلليديــة فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة خــال العقديــن املاضيــن}10.5 ،4.3{ .
مــن املرجــح وجــود مســاهمة بشــرية فــي االنخفاضــات امللحوظــة فــي الغطــاء اجلليــدي الربيعــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي
منــذ عــام }10.5{ .1970
مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر وجــود مســاهمة بشــرية كبيــرة فــي ارتفــاع املتوســط العاملــي ملســتوى ســطح البحــر منــذ ســبعينيات
القــرن العشــرين .وهــذا يســتند إلــى الثقــة العاليــة فــي وجــود تأثيــر بشــري علــى أكبــر عاملــن مســاهمني فــي ارتفــاع مســتوى
التوســع احلــراري وفقــدان األنهــار اجلليديــة كتــ ً
ا جليديــة}13.3 ،10.5 ،10.4{ .
ســطح البحــر ،وهمــا ّ
توجــد ثقــة عاليــة فــي أن التغيــرات فــي اإلشــعاع الشمســي اإلجمالــي لــم تســاهم فــي الزيــادة التــي حدثــت فــي املتوســط العاملــي
لدرجــات احلــرارة الســطحية خــال الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1986إلــى عــام  ،2008اســتناداً إلــى القياســات الســاتلية املباشــرة لإلشــعاع
الشمســي اإلجمالــي .وتوجــد ثقــة متوســطة فــي أن دورة التقلبية الشمســية التــي تدوم  11عامـ ًا تؤثر على التقلبات املناخية العقدية
فــي بعــض األقاليــم .ولــم ُي حــدَّ د وجــود ارتبــاط قــوي بــن التغيــرات فــي األشــعة الكونيــة والتغ ُّيــم ،10.3 ،7.4{ .اإلطــار }10.2

ملخص لصانعي السياسات
ملخص لصانعي السياسات

االنبعاثــات الــواردة فــي التقريــر اخلــاص واملســتخدمة فــي تقريــر التقييــم الرابــع ،محــددة كمســارات للتركيــز ومــن ثــم فــإن
عمليــات احملــاكاة اخلاصــة باملرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5التــي توجههــا
التركيــزات ال تأخــذ فــي االعتبــار أوجــه عــدم اليقــن اخلاصــة بــدورة الكربــون والتــي تؤثــر فــي تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون
فــي الغــاف اجلــوي .أمــا إســقاطات االرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فهــي أكبــر ممــا كانــت فــي تقريــر التقييــم الرابــع ،وهــذا
حتســن منذجــة مســاهمات اجلليــد البــري}13.5 ،13.4 ،12.4 ،12.3 ،11.3{ .
يرجــع فــي املقــام األول إلــى ّ

هاء 1-

الغالف اجلوي :درجة احلرارة

مــن املرجــح أن يتجــاوز التغ ُّيــر فــي درجــة حــرارة األرض فــي نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين  1.5درجــة مئويــة بالنســبة
إلــى الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1850إلــى عــام  1900فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة باســتثناء
مســار التركيــز النموذجــي  .2.6ومــن املرجــح أن يتجــاوز هــذا التغيــر درجتــن مئويتــن فــي ســيناريو مســار التركيــز
النموذجــي  6.0وســيناريو مســار التركيــز النموذجــي  ،8.5ومــن األرجــح أن يتجــاوز درجتــن مئويتني في ســيناريو مســار
التركيــز النموذجــي  .4.5وسيســتمر االحتــرار بعــد عــام  2100فــي جميــع ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة
باســتثناء مســار التركيــز النموذجــي  .2.6وســيظل االحتــرار يبــدي تقلبيــة فيمــا بــن الســنوات إلــى تقلبيــة فيمــا بــن
العقــود ولــن يكــون موحــد ًا علــى املســتوى اإلقليمــي (انظــر الشــكلني  SPM.7و}14.8 ،12.4 ،12.3 ،11.3{ .)SPM.8
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مــن املرجــح أن يكــون املتوســط العاملــي لتغيــر درجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة  2035-2016بالنســبة إلــى الفتــرة  2005-1986فــي
نطــاق يتــراوح مــن  0.3درجــة مئويــة إلــى  0.7درجــة مئويــة (ثقــة متوســطة) .ويســتند هــذا التقييــم إلــى أدلــة متعــددة ويفتــرض
عــدم حــدوث ثــورات بركانيــة رئيســية أو تغيــرات قرنيــة فــي اإلشــعاع الشمســي اإلجمالــي .وبالنســبة إلــى التقلبيــة الداخليــة
الطبيعيــة ،مــن املتوقــع أن تكــون الزيــادات التــي حتــدث فــي األجــل القريــب فــي املتوســط املوســمي واملتوســط الســنوي لدرجــة
احلــرارة أكبــر فــي املناطــق املداريــة وفــوق املداريــة مــن الزيــادات التــي حتــدث فــي خطــوط العــرض الوســطى (ثقــة عاليــة)}11.3{ .
مــن املســقط أن يكــون مــن املرجــح أن تكــون الزيــادة فــي املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية فــي الفتــرة 2100-2081
بالنســبة إلــى الفتــرة  2005-1986فــي حــدود النطاقــات املســتخلصة مــن عمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج اخلاصــة باملرحلــة
اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5التــي توجههــا التركيــزات ،أي مــا يتــراوح مــن 0.3
درجــة مئويــة إلــى  1.7درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  ،)2.6ومــن  1.1درجــة مئويــة إلــى  2.6درجــة مئويــة (مســار
التركيــز النموذجــي  ،)4.5ومــن  1.4درجــة مئويــة إلــى  3.1درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  ،)6.0ومــن  2.6درجــة
مئويــة إلــى  4.8درجــة مئويــة (مســار التركيــز النموذجــي  .)8.5وســيحدث فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية احتــرار أســرع مــن
املتوســط العاملــي ،وســيكون متوســط االحتــرار فــوق اليابســة أكبــر مــن متوســط االحتــرار فــوق احمليطــات (ثقــة عاليــة جــداً)
(انظــر الشــكلني  SPM.7و ،SPM.8واجلــدول }14.8 ،12.4{ .)SPM.2
بالنســبة إلــى متوســط الفتــرة املمتــدة مــن عــام  1850إلــى عــام  ،1900مــن املســقط أن يكــون مــن املرجــح أن يتجــاوز التغيــر فــي
درجــات احلــرارة الســطحية العامليــة بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين  1.5درجــة مئويــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي
 ،4.5ومســار التركيــز النموذجــي  ،6.0ومســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة عاليــة) .ومــن املرجــح أن يتجــاوز االحتــرار درجتــن
مئويتــن فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  6.0وحالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة عاليــة) ،ومــن األرجــح أن يتجــاوز
درجتــن مئويتــن فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 4.5ثقــة عاليــة) ،ولكــن مــن غيــر املرجــح أن يتجــاوز درجتــن مئويتــن في
حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 2.6ثقــة متوســطة) .ومــن غيــر املرجــح أن يتجــاوز االحتــرار  4درجــات مئويــة فــي حالــة مســار
التركيــز النموذجــي  ،2.6وفــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  ،4.5وفــي حالة مســار التركيــز النموذجي ( 6.0ثقــة عالية) وعلى
األرجــح تقريبـ ًا أن يتجــاوز  4درجــات مئويــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة)}12.4{ .
مــن املؤكــد تقريبـ ًا ازديــاد تطــرف ســخونة درجــة احلــرارة وتضــاؤل تطــرف بــرودة درجة احلــرارة في معظم مناطق اليابســة على نطاقات
زمنيــة يوميــة وفصليــة مــع تزايــد املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة .ومــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن موجــات حــرارة ســتحدث بوتيــرة
أكبــر وتــدوم مــدة أطــول .وسيســتمر حــدوث تطرفــات عرضيــة فــي بــرودة الشــتاء (انظــر اجلــدول }12.4{ .)SPM.1

هاء 2-

الغالف اجلوي :الدورة املائية

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

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

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

)ج(

)29 (3

2100-2081

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

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

وﺣﺪة درﺟﺔ ﺣﻤﻮﺿﺔ

)د(

9

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

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

اجلــدول  | SPM.2التغ ُّيــر املســقط فــي املتوســط العاملــي لدرجــة حــرارة الهــواء الســطحي واملتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر فــي منتصــف وأواخــر القــرن
احلــادي والعشــرين بالنســبة إلــى الفتــرة املرجعيــة 12.4{ .2005-1986؛ اجلــدول  ،12.2اجلــدول }13.5
2065–2046

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

أ

املتوسط العاملي لالرتفاع في
مستوى سطح البحر
(باألمتار)ب

النطاق املرجح

السيناريو

املتوسط

RCP2.6

1.0

RCP4.5

1.4

 0.9إلى 2.0

RCP6.0

1.3

 0.8إلى 1.8

RCP8.5

2.0

 1.4إلى 2.6

السيناريو

املتوسط

النطاق املرجح

RCP2.6

0.24

2100–2081
ج

املتوسط

النطاق املرجح

 0.4إلى 1.6

1.0
1.8

 1.1إلى 2.6

2.2

 1.4إلى 3.1

3.7

 2.6إلى 4.8

املتوسط

النطاق املرجح

د

ج

 0.3إلى 1.7

د

 0.26إلى 0.55

 0.17إلى 0.32

0.40

RCP4.5

0.26

 0.19إلى 0.33

0.47

 0.32إلى 0.63

RCP6.0

0.25

 0.18إلى 0.32

0.48

 0.33إلى 0.63

RCP8.5

0.30

 0.22إلى 0.38

0.63

 0.45إلى 0.82

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

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

•

الغالف اجلوي :نوعية الهواء

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

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

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

•

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

الغالف اجلليدي

مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يســتمر الغطــاء اجلليــدي فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية فــي التقلــص والترقــق وأن
يتقلــص الغطــاء اجلليــدي الربيعــي فــي نصــف الكــرة األرضيــة الشــمالي خــال القــرن احلــادي والعشــرين مــع ارتفــاع
املتوســط العاملــي لدرجــات احلــرارة الســطحية .وســيزداد نقصــان حجــم األنهــار اجلليديــة العامليــة}13.4 ،12.4{ .
•
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22

تشــير متوســطات النمــاذج املتعــددة إلــى توقــع حــدوث انخفاضــات علــى مــدار الســنة فــي حجــم اجلليــد البحــري فــي املنطقــة
القطبيــة الشــمالية بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين .وتتــراوح هــذه االنخفاضــات مــن  43فــي املائــة فــي حالــة مســار
التركيــز النموذجــي  2.6إلــى  94فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  8.5فــي أيلول/ســبتمبر ومــن  8فــي املائــة
فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  2.6إلــى  34فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  8.5فــي شــباط/فبراير (ثقــة
متوســطة) (انظــر الشــكلني  SPM.7و}12.4{ .)SPM.8
تشير اجلسيمات  2.5إلى جسيمات يقل قطرها عن  2.5ميكرومتر ،وهو مقياس لتركيز األهباء الهوائية في الغالف اجلوي.
تشير النطاقات املذكورة في هذه الفقرة إلى امتداد لنموذج من مناذج املرحلة اخلامسة من مشروع املقارنة بني النماذج املناخية املتقارنة ).(CMIP5
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هاء 6-

•

•

مستوى سطح البحر

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

•

•
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يشــار إلــى األحــوال فــي احمليــط القطبــي الشــمالي باعتبــاره خالي ـ ًا تقريب ـ ًا مــن اجلليــد عندمــا يقــل مــدى اجلليــد البحــري عــن
ســنوات متتاليــة علــى األقــل.
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6

كيلومتــرات مربعــة ملــدة خمــس
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اســتناداً إلــى تقييــم مجموعــة فرعيــة مــن النمــاذج التــي تستنســخ علــى النحــو األوثــق متوســط احلالــة املناخيــة واجتــاه مــدى اجلليــد
البحــري فــي املنطقــة القطبيــة الشــمالية خــال الفتــرة مــن عــام  1979إلــى عــام  ،2012مــن املرجــح أن يخلــو احمليــط القطبــي الشــمالي
مــن اجلليــد تقريبـ ًا فــي أيلول/ســبتمبر قبــل منتصــف القــرن فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة) (انظــر
الشــكلني  SPM.7و .)SPM.8وال ميكــن وضــع إســقاط بثقــة للوقــت الــذي قــد تصبــح فيــه املنطقــة القطبيــة الشــمالية خاليــة مــن
اجلليــد تقريبـ ًا فــي أيلول/ســبتمبر فــي القــرن احلــادي والعشــرين فــي حالــة الســيناريوهات األخــرى}12.5 ،12.4 ،11.3{ .
فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،مــن املســقط بثقــة منخفضــة حــدوث نقصــان فــي مــدى وحجــم اجلليــد البحــري فــي نهايــة القــرن
احلــادي والعشــرين مــع ارتفــاع املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية}12.4{ .
بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين ،مــن املســقط أن ينقــص حجــم األنهــار اجلليديــة العامليــة ،باســتثناء األنهــار اجلليديــة
املوجــودة علــى أطــراف القــارة القطبيــة اجلنوبيــة ،بنســبة تتــراوح مــن  15إلــى  55فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز  ،2.6وبنســبة
تتــراوح مــن  35إلــى  85فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي ( 8.5ثقــة متوســطة)}13.5 ،13.4{ .
يشــير متوســط النمــاذج (ثقــة متوســطة) إلــى أن مــن املســقط أن تنقــص مســاحة الغطــاء الثلجــي الربيعــي فــي نصــف الكــرة
األرضيــة الشــمالي بنســبة قدرهــا  7فــي املائــة فــي حالــة مســار التركيــز النموذجــي  2.6وبنســبة قدرهــا  25فــي املائــة فــي حالــة
مســار التركيز النموذجــي  8.5بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين}12.4{ .
مــن املؤكــد تقريبـ ًا أن ينخفــض مــدى التربــة الصقيعيــة القريبــة مــن الســطح والواقعــة فــي املناطــق املرتفعــة مــن خطــوط العــرض
الشــمالية مــع تزايــد املتوســط العاملــي لدرجــة احلــرارة الســطحية .ويشــير متوســط النمــاذج (ثقــة متوســطة) إلــى أن مــن املســقط
بحلــول نهايــة القــرن احلــادي والعشــرين أن تنقــص مســاحة التربــة الصقيعيــة القريبــة مــن الســطح (الـــ  3.5أمتــار العلويــة)
بنســبة تتــراوح مــن  37فــي املائــة (مســار التركيــز النموذجــي  )2.6إلــى  81فــي املائــة (مســار التركيــز النموذجــي }12.4{ .)8.5
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الشــكل  | SPM.9إســقاطات املتوســط العاملــي لالرتفــاع فــي مســتوى ســطح البحــر خــال القــرن احلــادي والعشــرين بالنســبة إلــى الفتــرة  2005-1986مســتمدة مــن مزيــج مــن
مجموعــة منــاذج املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة بــن النمــاذج املناخيــة املتقارنــة ( )CMIP5والنمــاذج املســتندة إلــى العمليــات ،فــي ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي
 2.6ومســار التركيــز النموذجــي  .8.5ويبـ َّـن النطــاق املقــدّ ر املرجــح فــي شــكل نطــاق مظلــل أمــا النطاقــات املقــدرة املرجحــة للمتوســط خــال الفتــرة  2100-2081فــي جميــع
ســيناريوهات مســارات التركيــز النموذجيــة فهــي مب ّينــة فــي أعمــدة رأســية ملونــة ،مــع بيــان القيمــة املتوســطة املقابلــة كخــط أفقــي .ولالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل
الفنيــة انظــر املــواد التكميليــة للملخــص الفنــي {اجلــدول  ،13.5الشــكالن  13.10و13.11؛ والشــكالن  ،TS.21و}TS.22
•

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

•

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

هاء 7-

دورات الكربون وغيره من املواد اجليوكيميائية احليوية

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

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

•

اســتناداً إلــى منــاذج النظــام األرضــي ،توجــد ثقــة عاليــة فــي أن التأثيــر التفاعلــي بــن املنــاخ ودورة الكربــون إيجابــي فــي القــرن
احلــادي والعشــرين؛ مبعنــى أن تغيــر املنــاخ ســيع ّوض جزئيـ ًا عــن الزيــادات فــي بالوعــات الكربــون املوجــودة فــي األرض واحمليطــات
والناجمــة عــن ارتفــاع نســبة ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف اجلــوي .ونتيجــة لذلــك فــإن املزيــد مــن ثانــي أكســيد الكربــون
املنبعــث ســيبقى فــي الغــاف اجلــوي .ووجــود تأثيــر تفاعلــي إيجابــي بــن املنــاخ ودورة الكربــون علــى نطاقــات زمنيــة تتــراوح
مــن قــرون إلــى آالف الســنوات أمــر تؤيــده رصــدات ومنذجــة املنــاخ القــدمي}6.4 ،6.2{ .
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السيناريو
مسار التركيز النموذجي 2.6
مسار التركيز النموذجي 4.5

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

النطاق

780

 595إلى 1005

 140إلى 410

270

مسار التركيز النموذجي 6.0

1060

مسار التركيز النموذجي 8.5

1685

املتوسط

النطاق

2860

 2180إلى 3690

990

 840إلى 1250

3885

 1415إلى 1910

6180

 510إلى 1505

 3080إلى 4585

 5185إلى 7005

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

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

ســتحدد انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التراكميــة إلــى حــد كبيــر املســتوى العاملــي الحتــرار ســطح البحــر بحلول
أواخــر القــرن احلــادي والعشــرين وبعــده (انظــر الشــكل  .)SPM.10وســوف تســتمر معظــم جوانــب تغيــر املنــاخ
لعــدة قــرون حتــى فــي حالــة وقــف انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .وهــذا ميثــل احلتميــة الكبيــرة واملتعــددة القــرون
لتغيــر املنــاخ الناجمــة عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي املاضــي واحلاضــر واملســتقبل}12.5{ .
يوجــد ارتبــاط خطــي تقريبـ ًا بــن االنبعاثــات اإلجماليــة التراكميــة لثانــي أكســيد الكربــون واملتوســط العاملــي الســتجابة درجــة
احلــرارة الســطحية (انظــر الشــكل  .)SPM.10ويرتبــط أي مســتوى معــن لالحتــرار بنطــاق االنبعاثــات التراكميــة لثاني أكســيد
الكربــون  ،ولــذا ،مثـاً ،فــإن ارتفــاع االنبعاثــات فــي العقــود األبكــر يعنــي ضمنـ ًا انبعاثــات أقــل فــي وقــت الحــق}12.5{ .
قصــر االحتــرار الناجــم عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون البشــرية وحدهــا ،باحتمالية نســبتها >  33فــي املائة ،و>  50فــي املائة،
و>  66فــي املائــة ،علــى أقــل مــن درجتــن مئويتــن منــذ الفتــرة  ، 1880-1861ســيقتضي بقــاء انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
التراكميــة مــن جميــع املصــادر البشــرية فــي نطــاق يتــراوح مــن  0إلــى حوالــي  1570غيغــا طنـ ًا مــن الكربــون ( 5760غيغــا طنـ ًا مــن
ثانــي أكســيد الكربــون) ،ومــن  0إلــى حوالــي  1210غيغــا أطنــان مــن الكربــون ( 4440غيغــا طنـ ًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون)،
ومــن  0إلــى حوالــي  1000غيغــا طــن مــن الكربــون ( 3670غيغــا طنـ ًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون) منــذ تلــك الفتــرة ،علــى التوالــي
 .وهــذه املقاديــر األعلــى تنخفــض إلــى حوالــي  900غيغــا طــن مــن الكربــون ( 3300غيغــا طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون) ،و820
غيغــا طنـ ًا مــن الكربــون ( 3010غيغــا أطنــان مــن ثانــي أكســيد الكربــون) ،و 790غيغــا طنـ ًا مــن الكربــون ( 2900غيغــا طــن مــن
ثانــي أكســيد الكربــون) ،علــى التوالــي ،عندمــا تؤخــذ فــي االعتبــار التأثيــرات القســرية لغيــر ثانــي أكســيد الكربون كمــا في حالة
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من قطاعات الوقود األحفوري ،واإلسمنت ،والصناعة ،والنفايات.
يقتضي التحديد الكمي لهذا النطاق من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تؤخذ في االعتبار العوامل الدافعة غير ثاني أكسيد الكربون.
فترة أول  20عام ًا املتاحة من النماذج.
يســتند هــذا إلــى تقييــم االســتجابة املناخيــة العابــرة النبعاثــات الكربــون التراكميــة (االســتجابة املناخيــة العابــرة النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التراكميــة
(( ، )TCREانظــر القســم دال .)2 -
25

ملخص لصانعي السياسات

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