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تصدر املنظمة ( )WMOمنذ عام  ،1993بالتعاون مع أعضائها ،بيانات سنوية عن حالة املناخ العاملي .وهذا املطبوع صدر
بالتعاون مع مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة؛ ووحدة البحوث املناخية بجامعة إيست آنغليا ،اململكة
املتحدة؛ واملركز الوطني للبيانات املناخية ،واإلدارة الوطنية لبيانات ومعلومات سواتل رصد البيئة ،والدائرة الوطنية للطقس
التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( ،)NOAAومعهد غودارد لدراسات الفضاء الذي تديره اإلدارة الوطنية
للمالحة اجلوية والفضاء ( ،)NASAواملركز الوطني لبيانات الثلج واجلليد ،الواليات املتحدة األمريكية .وتشمل اجلهات
املساهمة األخرى املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا في اجلزائر واألرجنتني وأستراليا والبرازيل وكندا والصني
وكولومبيا وإكوادور وفنلندا وفرنسا وأملانيا وأيسلندا والهند واليابان واملغرب وإسبانيا والسويد وتونس وتركيا وأوروغواي.
كما ساهم في هذا البيان االحتاد اإلقليمي السادس (أوروبا) التابع للمنظمة ( )WMOواملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد
اجلوية ألغراض التنمية ( ،ACMADنيامي) ،ومنظمة البحوث العلمية والصناعية التابعة ملنظمة الكومنولث (،)CSIRO
واملركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو ( ،CIIFENغواياكيل ،إكوادور) ،ومركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته ( ،ICPACنيروبي)
التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ( ،)IGADومركز مراقبة اجلفاف التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
( ،SADC DMCغابورون) والبرنامج العاملي للبحوث املناخية (.)WCRP
الغالف :جمال الطقس وتنوعه .بريشة  ،Felix Jegenbergعمره  8سنوات ،السويد.

مالحظة

التسميات املستخدمة في مطبوعات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وطريقة عرض املواد فيها ال تعني بأي حال من األحوال التعبير عن أي
رأي من جانب أمانة املنظمة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو فيما يتعلق بتعيني حدودها
أو تخومها.
اآلراء املعرب عنها في مطبوعات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هي آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء املنظمة .كما أن ذكر شركات
ال لها على سواها مما مياثلها ولم يرد
أو منتجات معينة ال يعني أن هذه الشركات أو املنتجات معتمدة أو موصى بها من املنظمة تفضي ً
ذكرها أو اإلعالن عنها.

تصدير
تصدر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOمنذ عام
 1993بيان ًا سنوي ًا عنوانه “بيان املنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية عن حالة املناخ العاملي” ،وقد أصبح هذا البيان مصدر
معلومات دوري ًا موثوق ًا تتطلع إليه األوساط العلمية ووسائل
اإلعالم.

درجات احلرارة ومعدالت هطول األمطار ،واألعاصير املدارية،
واجلفاف والفيضانات ،والغطاء الثلجي واجلليد البحري،
وطبقة األوزون ،والعديد من البارامترات احلاسمة األخرى
املتعلقة بالطقس واملناخ واملياه التي جرى رصدها في السنة
املاضية في سائر أنحاء العالم.

وبيان هذه السنة هو أحدث إضافة إلى هذه السلسلة الناجحة،
وأحد نتائجه الرئيسية أن الفترة  2009-2000كانت أدفأ عقد
في سجالت املناخ منذ بدء استخدام أجهزة القياس احلديثة
نحو العام .1850

وال تقل عن تلك اجلهود أهمية وبروزاً اجلهود املتواصلة التي
يبذلها عدد من املراكز العاملة في مجال املناخ لوضع مجموعات
بيانات متسقة وطويلة األجل يقتضيها دعم التقييمات املوثوقة
التي ساهمت في أعمال املنظمة ( ،)WMOوجهود اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،والهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ ( ،)IPCCوالبرنامج العاملي
للبحوث املناخية ( ،)WCRPواألنشطة العلمية الرئيسية
األخرى في سائر أنحاء العالم.

فقد سُ جل في العام  2009عدد من حاالت الطقس واملناخ
املتطرفة ،منها على سبيل التحديد موجات احلرارة التي هبّت
على الصني والهند وجنوب أوروبا وأستراليا .وسُ جلت أيض ًا
حاالت جفاف شديد وعواصف عنيفة وفيضانات واسعة في
أنحاء مختلفة من العالم ،وكانت أواخر العام  2009باردة لذلك أود أن أعرب عن امتنان املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
على نحو ملحوظ في اجلزء الشمالي من الكرة األرضية حيث جلميع الذين ساهموا في وضع بيان املنظمة العاملية لألرصاد
سقطت ثلوج كثيفة في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال اجلوية عن حالة املناخ العاملي في عام .2009
آسيا.
وإلى ذلك ،انتهت السنة بهبوب اإلعصار النينيو بقوة معتدلة،
وهو يخضع لرقابة مستمرة.
ومن الضروري التشديد على الدور احليوي الذي تضطلع به
املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا لدى أعضاء
املنظمة ( )WMOالبالغ عددهم  189بلداً وكذلك العديد
من شركاء املنظمة ( )WMOالذين يبذلون جهوداً كبيرة
للمحافظة على هياكل الرصد األساسية ونظم املعلومات
الضرورية مما أتاح تبادل البيانات والتحليالت للتباين في

(م .جارو)
األمني العام



درجة احل رارة الع املية في عام 2009

وعند تقدير درجة احلرارة العاملية يترك هامش للشك يطاول
درجات احلرارة السطحية العاملية وبالتالي ترتيبها ،وذلك في
الغالب نتيجة للفجوات القائمة في املجال الذي
تغطيه البيانات .وأما درجة الشك في تقييم درجة
احلرارة السطحية العاملية لعام  2009فتبلغ  0,10درجة
سلسيوس على سبيل التقدير .ولذلك فإن القيمة
األرجح لشذوذ درجة احلرارة السطحية العاملية
في عام  2009تتراوح بني  0,34 +درجة سلسيوس
و  0,56 +درجة سلسيوس.

اﺧﺘﻼف درﺟﺔ اﳊﺮارة
ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  - 1990-1961ﺳﻠﺴﻴﻮس

الشكل  - 1درجات احل رارة
السطحية الع املية مرتبة
بحسب أشد السن وات
اخلمسني ح رارة .ويبني الرسم
البياني ال وارد في أعلى
الشكل ترتيب درجات احل رارة
السطحية الع املية منذ عام
 .1850ويبني حجم األعمدة
حدود الثقة املرتبطة بكل
سنة بنسبة  95في املائة.
وبيانات املصدر هي خليط من
درجات ح رارة اله واء عند سطح
األرض وعند سطح البحر،
وهي مستمدة من سلسلة
Brohan( HandCRUT3
وآخرون .)2006 ،والقيم هي
متوسطات بسيطة مرجحة
حسب املنطقة بالنسبة للسنة
بأكملها.
(املصدر :مركز هادلي التابع
ل دائرة األرصاد اجلوية ب اململكة
املتحدة ،ووحدة البحوث
املناخية بجامعة إيست آنغليا
في اململكة املتحدة)

جاءت سنة  2009في املرتبة اخلامسة اسمي ًا بني أشد السنوات
حرارة منذ بدء التسجيل باستخدام أجهزة قياس درجات احلرارة
نحو العام  .1850ويبني التحليل على مستوى العقد أن العقد
األول من القرن احلادي والعشرين ( )2009-2000كان أشد
حرارة من عقد التسعينات في القرن العشرين ()1999-1990
الذي كان بدوره أشد حرارة من عقد الثمانينات ()1989-1980
وما قبله من عقود.

مالحظة :تستخدم ثالث مجموعات بيانات مستقلة في حتليل الشذوذ
عن متوسط درجات احلرارة العاملية .واستناداً إلى مجموعتني من البيانات
العاملية يديرهما بشكل مستقل مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية
باململكة املتحدة ،ووحدة البحوث املناخية بجامعة إيست آنغليا باململكة
املتحدة واملركز الوطني للبيانات املناخية في اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف اجلوي ( )NOAA-NCDCبالواليات املتحدة األمريكية ،فإن
حتليل درجة احلرارة السطحية العاملية لعام  2009يظهر وجود حاالت
شذوذ تبلغ  0,44 +درجة سلسيوس ( 0,59 +درجة فهرنهايت) و 0,46 +
درجة سلسيوس ( 0.63 +درجة فهرنهايت) في مجموعتي البيانات على
التوالي ،وذلك باإلشارة إلى املتوسط الطويل األجل للفترة 1990-1961
البالغ  14درجة سلسيوس ( 57,2درجة فهرنهايت) .وهناك مجموعة
ثالثة من البيانات يحتفظ بها معهد غودارد لدراسات الفضاء الذي تديره
اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة (،)NASA

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

وكان النصف اجلنوبي من الكرة األرضية أشد حرارة
بكثير من املتوسط الطويل األجل ،السيما في أثناء
شتاء اجلنوب وربيعه املتأخر.
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ أﺣ ّﺮﻫﺎ إﻟﻰ أﺑﺮدﻫﺎ

الشكل  - 2درجات احل رارة
الع املية السنوية الشاذة عن
املتوسط في الفترة من 1850
إلى ( 2009نسبة إلى الفترة
 )1990-1961بحسب
( HandCRIT3اخلط األسود
ميثل الوسيط واملساحة الرمادية
متثل نطاق الشك بنسبة 95
في املائة) ،واملركز الوطني
للبيانات املناخية في NOAA
(أحمر) ومعهد غودارد
لدراسات الفضاء بناسا (أزرق).
(املصدر :مركز هادلي التابع
ل دائرة األرصاد اجلوية ب اململكة
املتحدة ،ووحدة البحوث
املناخية بجامعة إيست آنغليا
في اململكة املتحدة)
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وهذه املجموعة تبني وجود حالة شذوذ في درجة احلرارة السطحية العاملية
تبلغ  0,50 +درجة سلسيوس لعام  ،2009وهذه درجة تقع في النطاق
ذاته املذكور آنفاً .وترد في الصفحة [ 12من النص اإلنكليزي] معلومات
عن املصدر واملنهجية لتقييم درجات احلرارة السطحية العاملية.
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وفق ًا للتقارير املقدمة من املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا ،فقد سُ جلت في عام  2009درجات حرارة
سنوية تفوق املعدل املعتاد في معظم أنحاء القارات .غير أن
بعض أجزاء الواليات املتحدة وكندا ووسط سيبيريا شهدت
درجات حرارة دون املتوسط .وفي أثناء السنة ،سُ جلت في
أحيان كثيرة حاالت متطرفة من حاالت ارتفاع درجات احلرارة
في األجزاء اجلنوبية من أمريكا اجلنوبية وفي أستراليا وجنوبي
آسيا .وأما اجلزء اجلنوبي من الكرة األرضية فقد سجل في
شهري آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر أرقام ًا قياسية
جديدة في درجات احلرارة.
أوروبا
سُ جلت في أوروبا في معظم السنة درجات حرارة أعلى من
املتوسط .وفي بعض األجزاء الغربية والوسطى من أوروبا،
سُ جلت حاالت انخفاض في درجات احلرارة أدنى من املتوسط
في بداية السنة .أما الربيع فكان دافئ ًا جداً في أوروبا .وكان
شهر نيسان/أبريل معتد ًال جداً في أملانيا واجلمهورية التشيكية
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والنمسا حيث ظهرت في بعض األماكن حاالت شذوذ بأكثر
من  5 +درجات سلسيوس عن وسط درجات احلرارة الشهرية.
وتراوح وسط درجات احلرارة في نيسان/أبريل بني  10درجات
سلسيوس و 15درجة سلسيوس مقارنة باملتوسط الطويل
األجل الذي يتراوح بني  5درجات سلسيوس و 10درجات
سلسيوس .وكان الصيف أيض ًا أشد حرارة من املتوسط الطويل
األجل ،السيما في جنوب أوروبا .وشهدت إسبانيا ثالث أحر
صيف لها بعد صيفني أشد حرارة في العامني  2003و.2005
وأما اسكندنافيا فقد شهدت شهراً شديد البرودة في تشرين
األول/أكتوبر فبلغ وسط شذوذ درجات احلرارة ما بني –  2درجة
سلسيوس و 4درجات سلسيوس .وبدأ شتاء  2010/2009مبوجة
برد متطاولة دامت أكثر من أسبوع في معظم أنحاء أوروبا .وفي
90N
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30S

الشكل  - 3املتوسط الع املي
العقدي لدرجات احل رارة
(سلسيوس) على سطح األرض
وسطح احمليطات ،بناء على
مجموعتني من مجموعات
بيانات درجات احل رارة الع املية.
(املصدر( :أ) مركز هادلي
التابع ل دائرة األرصاد اجلوية
ب اململكة املتحدة ،ووحدة
البحوث املناخية بجامعة
إيست آنغليا في اململكة
املتحدة؛ (ب) املركز الوطني
للبيانات املناخية ،باإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف
اجلوي ( )NOAAفي
الواليات املتحدة .واملصدر
(أ) يعتبر مجموعة البيانات
الوحيدة املتاحة بشأن العقود
 ،1859-1850و،1869-1860
و)1979-1970

الشكل  - 4النطاق الع املي
حلاالت الشذوذ في عام 2009
في درجات ح رارة سطح األرض
وسطح البحار (سلسيوس)،
بالنسبة إلى الفترة
.1990-1961
(املصدر :مركز هادلي التابع
ل دائرة األرصاد اجلوية ب اململكة
املتحدة ،ووحدة البحوث
املناخية بجامعة إيست آنغليا
في اململكة املتحدة)

60S

180

10

120E

5

3

60E

1

0.5

0

0.2

0

60W

–0.2

–0.5

90S
180

120W

–1

–3

–5

–10



اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
ﺷﻬﺪ ﺣﺎﻻت ﺑﺮد ﺷﺎذة ﻓﻲ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ  .2009وأﻣﺎ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﻟﺸﺎذة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺤﺎء
اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  3و 6درﺟﺎت ﺳﻠﺴﻴﻮس دون ﻣﺘﻮﺳﻂ 1990-1961
ﻣﻮﺳﻢ إﻋﺼﺎر اﻟﺘﻴﻔﻮن ﻓﻲ اﳉﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻧﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
 22ﻋﺎﺻﻔﺔ ،و 13ﺗﻴﻔﻮﻧ ًﺎ

اﻟﺼﲔ
ﺳﻘﻮط ﺛﻠﻮج ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻓﻮق أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﲔ؛ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﻒ
ﻣﻨﺬ  55ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺒﻲ ،واﻷﻛﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺷﺎﳒﻲ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(

أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
ﺷﻜﻠﺖ أﺳﻮأ ﻛﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻨﺬ 2002
)ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ(

ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻫﻄﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻏﺰر
اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻨﺬ 80
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻋﺎﻣ ًﺎ )أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(
اﻟﺼﲔ
أﻣﻄﺎر ﺳ ْﻴﻠ ّﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺤﺎء اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن أدت إﻟﻰ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎﻻت أرﺿﻴﺔ
أﺻﺎﺑﻬﺎ أﺳﻮأ ﺟﻔﺎف ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد .وأﳊﻘﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﻔﺎف ﻫﺬﻩ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
)ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ( .وﺳﺠﻞ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ رﻗﻤ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴ ًﺎ
أﺿﺮاراً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ )ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ( .وﻫﺒﺖ ﻋﻮاﺻﻒ ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﺷﻬﺪت أﺳﻮأ اﻧﻬﻴﺎل ﻃﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺼﲔ ،ﻣﺪﻣﺮة ﻧﺤﻮ  9800ﻣﻨﺰل وﻣﻠﺤﻘﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ زراﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻋﻘﺪ؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ
اﻟﺘﻴﻔﻮن ﻣﻮراﻛﻮت )إب/أﻏﺴﻄﺲ(
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  39ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ(
ﻓﺘﺮة  3ﺳﺎﻋﺎت و 229ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  155ﻛﻠﻢ/س
ﺑﻮﺗﺎن
)ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ(
ﻫﺬا اﻟﺘﻴﻔﻮن اﻟﺬي ﺿﺮب ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﺷﺪ ﻓﺘﻜ ًﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؛ ﻓﻘﺪ
اﻟﻬﻨﺪ
ﻟﻸﻣﻄﺎر
ﻫﻄﻮل
أﻏﺰر
ﺗﻠﻘﺖ
أﺣﺪث أﺳﻮأ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﳉﺰﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﳋﻤﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ ودﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺷﻬﺪت اﻟﻬﻨﺪ أﺿﻌﻒ ﻓﺼﻞ
ﻓﻲ  13ﺳﻨﺔ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/
 10 000ﻣﻨﺰل ،وأودى ﺑﺤﻴﺎة  614ﺷﺨﺼ ًﺎ
ﻟﻠﺮﻳﺎح اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1972ﺷﻬﺪت ﺟﺪة أﺳﻮأ
أﻛﺘﻮﺑﺮ(
ﻓﻘﻞ ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﻴﻔﻮن ﻛﺘﺴﺎﻧﺎ )أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
 23ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺘﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  165ﻛﻠﻢ/س
ﺗﻠﻘﺖ دﻛﺎ  290ﻣﻠﻢ ﻣﻦ
اﳌﻄﺮ ﻓﻲ  29ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﺛﺎﻧﻲ أﺷﺪ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﺘﻜ ًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009؛ أﺣﺪث أﺳﻮأ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎﻧﻴﻼ
ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻌﲔ اﳌﺎﺿﻴﺔ .وﻫﻄﻠﺖ أﻣﻄﺎر ﻓﻲ  12ﺳﺎﻋﺔ ) 424ﻣﻠﻢ( ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻌﺪل
أﻋﻠﻰ
ﻳﻌﺘﺒﺮ
وﻫﺬا
أدى اﳉﻔﺎف إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﳌﻮاد
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻟﻔﺘﺮة  12ﺳﺎﻋﺔ ) 335ﻣﻠﻢ( ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1967وﲡﺎوزت اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻷﻳﻠﻮل/
ﻣﻦ
واﺣﺪ
ﻳﻮم
ﻓﻲ
ﻳﺴﺠﻞ
اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .وﺑﺴﺒﺐ اﳉﻔﺎف ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) 391ﻣﻠﻢ( ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
1949
ﻣﻨﺬ
ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺷﻬﺮ
ﻫﻄﻠﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻧﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150 000ﻣﻦ اﳌﻮاﺷﻲ،
اﻟﻔﻠﺒﲔ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﺄدت إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﺪ 2,5
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺬرة
ﺗﻠﻘﺖ أﻣﻄﺎراً ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﺎﻗﺖ اﳌﺘﻮﺳﻂ؛ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺟﺮاء اﺟﺘﻤﺎع آﺛﺎر
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ووﻓﺎة ﻧﺤﻮ 300
ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .وﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬا اﳉﻔﺎف
اﻟﺘﻴﻔﻮﻧﺎت ﺑﺎرﻣﺎ وﻟﻮﺑﻴﺖ وﻣﻴﺮﻳﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺖ أﻣﻄﺎراً ﺳ ْﻴﻠ ّﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﳉﺰر ﻣﺴﺒﺒﺔ
ﺷﺨﺺ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ( إﺟﻤﺎ ًﻻ  23ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ )أﻳﻠﻮل/
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻗﺎﺗﻠﺔ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ(
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(
ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة
اﻧﻬﻤﺎر أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺳﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎ ًﻻ أرﺿﻴ ًﺎ ﻗﺎﺗ ً
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ اﳌﺪارﻳﺔ
ﻼ )آذار/ﻣﺎرس(
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ أدت إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 5ﻋﻮاﺻﻒ ،وإﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ واﺣﺪ
ﺳﺪ ﻋﻤﺮﻩ  76ﺳﻨﺔ .وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﻴﺎﻩ ﻓﻐﻤﺮت
اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ اﳌﺪاري ﻫﺎﻣﻴﺶ
ﻣﺌﺎت اﳌﻨﺎزل )آذار/ﻣﺎرس(
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  215ﻛﻠﻢ/س أﻋﺘﻰ إﻋﺼﺎر
ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﺪاري ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻜﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ اﳌﺪارﻳﺔ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1918
ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻫﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
16ﻋﺎﺻﻔﺔ ،و 7أﻋﺎﺻﻴﺮ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ ﻣﺪارﻳﺔ
ﻣﻮﺟﺔ ﺣﺮارة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻼد .وﺳﺎﻫﻢ اﳉﻔﺎف
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﻌﺎل ﺣﺮاﺋﻖ ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻗﺎﺗﻠﺔ
ﻧﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ اﳌﺪاري ﻓﺎﻧﻴﻞ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ(
وﺳﺠﻞ ﺷﻬﺮا آب/أﻏﺴﻄﺲ وﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ أﻳﻀ ًﺎ
 10ﻋﻮاﺻﻒ ،إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﺪاري واﺣﺪ
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  185ﻛﻠﻢ/س ﺣﻤﻞ أﻣﻄﺎراً
أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ  60ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻏﺰﻳﺮة ورﻳﺎﺣ ًﺎ ﻋﺎﺗﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ؛ وأﳊﻖ أﺿﺮاراً ﺑﻨﺤﻮ 28 000
ﺷﺨﺺ

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﺳﺠﻞ ﺷﻬﺮ آب/أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺣﺮارﺗﻪ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺴﺠﻴﻞ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ  155ﺳﻨﺔ؛ وﺷﻬﺪت
ﺑﺮودة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  2009ﺟﻌﻠﺘﻪ أﺑﺮد ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1945

بعض أيام كانون األول/ديسمبر ،انخفضت درجة احلرارة
الدنيا إلى –  40درجة سلسيوس في بعض األماكن في البلدان
االسكندنافية ،وإلى –  17درجة سلسيوس في شمال إيطاليا،
وأقل من –  20درجة سلسيوس في شمال شرق فرنسا .وأما
التقاء الطقس البارد وسقوط الثلوج على نطاق واسع في وقت
واحد فلم يكن ظاهرة معتادة في اململكة املتحدة التي شهدت
أطول فترة من درجات التجمد وسقوط الثلوج في جميع أنحاء
البالد منذ شتاء .1982/1981


اﻟﻨﺼﻒ اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ
ﲤﻴﺰ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺮارة ،وﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮارة
أﺷﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي آب/أﻏﺴﻄﺲ وﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2009
ﺛﻘﺐ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 24 :ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻠﻢ 2ذروة
ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻫﺬا اﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ؛ وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﺳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺜﻘﺐ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ 1979

آسيا
إضافة إلى بعض املناطق في شمالي آسيا ،شهدت بقية أجزاء القارة
درجات حرارة جتاوزت املتوسط املعتاد .فقد كانت هذه السنة في
الهند أشد السنوات حرارة منذ عام  ،1901إذ بلغ وسط درجات
احلرارة الشاذة  0.93 +درجة سلسيوس .وشهدت الصني رابع أشد
سنواتها حرارة منذ العام  .1951فقد كان كانون الثاني/يناير أول
أشهر السنة شهراً معتد ًال جداً في أجزاء واسعة من القارة رغم
البرودة الشديدة التي شهدها االحتاد الروسي في شهر شباط/

اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺚ أﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
ﺑﻌﺪ  2007و .2008وﻛﺎن أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1996
آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ

أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﺳﺠﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ
أﺷﺪ درﺟﺎت ﺑﺮودﺗﻪ ﻣﻨﺬ  28ﻋﺎﻣ ًﺎ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

وﺳﻂ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﻓﻲ ﺷﺘﺎء  2008/2009ﺑﻠﻎ 3,2
درﺟﺎت ﺳﻠﺴﻴﻮس ،ﻓﻜﺎن اﻟﺸﺘﺎء اﻷﺑﺮد ﻣﻨﺬ 1997/1996؛
ﺷﻬﺪت أﺳﻮأ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺛﻠﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1991؛

رﻗﻌﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺜﻠﺠﻲ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺚ أوﺳﻊ رﻗﻌﺔ ﻟﻠﻐﻄﺎء اﻟﺜﻠﺠﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺸﻬﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ؛ أوﺳﻊ رﻗﻌﺔ ﻟﻠﻐﻄﺎء اﻟﺜﻠﺠﻲ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻛﻨﺪا
إﻋﺼﺎر ﻣﺪاري ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﻮرﻧﺎدو أودى ﺑﺤﻴﺎة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ أوﻧﺘﺎرﻳﻮ
ﺳﻘﻄﻮا ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮرﻧﺎدو ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ) 1995ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ(.
ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺛﻠﻮج ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮروﻧﺘﻮ ﺑﺄوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺴﺠﻞ

أﻻﺳﻜﺎ
ﺛﺎﻧﻲ أﺣﺮ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ،
اﻷول ﻓﻲ 2004

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻹﻋﺼﺎر اﳌﺪاري )ﻫﺎرﻳﻜﲔ( رﻳﻚ
ﺳﺠﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر أﻏﺰر ﳑﺎ ﺷﻬﺪﻩ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺳﺠﻠﺖ رﻗﻤ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻨﻬﺮ
)ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ(
اﻟﺮﻗﻢ
ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1914ﻓﺘﺠﺎوز
اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﻮل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )آذار/ﻣﺎرس(؛
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  285ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 1951؛ ﺳﺠﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ أﺷﺪ
ﺷﻬﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ أﻏﺰر اﻷﻣﻄﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻗﺴﻰ ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳉﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺮودة ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺬ  .1995وﻓﻲ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ،ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ آب/أﻏﺴﻄﺲ
آب/أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺒﻞ  115ﺳﻨﺔ؛
ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﺿﻌﻒ اﳌﺘﻮﺳﻂ؛ وﻣﺎﺛﻞ ﻣﻌﺪل آب/أﻏﺴﻄﺲ  1985ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻏﺰر ﺷﻬﻮر
أن
ﺑﻌﺪ
اﳌﺘﻮﺳﻂ،
دون
ﺗﻮرﻧﺎدو
أﻋﺎﺻﻴﺮ
ﻣﻮﺳﻢ
ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻟﻴﻨﺪا ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1997أﻣﺎ ﻫﺎرﻳﻜﲔ
ﻣﻄﺮاً ﻣﻨﺬ ﺑﺪء وﺿﻊ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1914
ً
ً
2008
ﻋﺎم
ﻓﻲ
ﺎ
ﻗﻴﺎﺳﻴ
ﺎ
رﻗﻤ
ﺳﺠﻠﺖ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
رﻳﻚ ﻓﻜﺎن أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﻣﺪاري ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻛﻼوس ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺪارﻳﺔ
ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء وﺿﻊ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻓﻲ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
)ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ،(3
ﺳﺠﻼت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
ﺷﻬﺪت أﺣﻮال ﺟﻔﺎف
ﻧﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ 9 ،ﻋﻮاﺻﻒ ،و 3ﻫﺎرﻳﻜﺎﻧﺎت
أودت ﺑﺤﻴﺎة  30ﺷﺨﺼ ًﺎ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ(،
ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻫﺎرﻳﻜﲔ أﻧﺪرﻳﺲ )ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ(
اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ أﻳﺪا )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(
ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮأ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﻀﺮب اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﺻﻔﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  130ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
رﻳﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى  165ﻛﻠﻢ/س ﺣﻤﻠﺖ أﻣﻄﺎراً ﻏﺰﻳﺮة
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  1988اﻟﺘﻲ أودت ﺑﺤﻴﺎة
)أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(
ﻛﺎن أﻧﺪرﻳﺲ أﺣﺪث إﻋﺼﺎر ﻣﺪاري ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤ ًﺎ
إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا وﻫﻨﺪوراس؛ ﺿﺮب أرض اﻟﻮﻻﻳﺎت
 88ﺷﺨﺼ ًﺎ
وﻳﻀﺮب ﺷﺮق اﳉﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ،
اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺪارﻳﺔ ﻣﺤﺪﺛ ًﺎ ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة
وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء وﺿﻊ ﺳﺠﻼت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1970
ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻓﻲ
أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة أﳊﻘﺖ أﺿﺮاراً
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ
ﺷﺮق اﳉﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻫﻄﻠﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
ﻃﺎوﻟﺖ آﺛﺎرﻫﺎ  150 000ﺷﺨﺺ؛ وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل
أدى اﳉﻔﺎف إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
واﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻏﺮب ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻣﻠﺤﻘﺔ أﺿﺮاراً
ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر  263ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة  12ﺳﺎﻋﺔ،
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  50ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ وﺗﺄﺛﺮت ﺑﺬﻟﻚ  20ﻋﺎﺻﻔﺔ 8 ،ﻫﺎرﻳﻜﻴﻨﺎت
ﻣﺴﺠ ً
ﺑﻨﺤﻮ  2500أﺳﺮة )ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ(
ﻼ ﺑﺬﻟﻚ رﻗﻤ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق إﻻ ﻗﺒﻞ
 400 000أﺳﺮة )أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(
 90ﻋﺎﻣ ًﺎ )أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(
اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
زاﻣﺒﻴﺎ وﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﺗﻐﻴﺮت أﺣﻮال اﻟﻨﻴﻨﻴﺎ إﻟﻰ ﻃﻮر داﻓﺊ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﺑﺬب
اﻧﻬﻤﺎر أﻣﻄﺎر ﺳﻴﻠﻴﺔ أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎﻻت
أﻣﻄﺎر ﺳ ْﻴﻠ ّﻴﺔ أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻧﻬﺮﻳﺔ ﻏﻤﺮت
اﳉﻨﻮﺑﻲ )اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ( ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻃﻴﻨﻴﺔ أﳊﻘﺖ أﺿﺮاراً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  186 000ﻧﺴﻤﺔ
اﻟﺒﻴﻮت وأراﺿﻲ اﶈﺎﺻﻴﻞ .وﳊﻘﺖ أﺿﺮارﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن .وﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ أﺳﻮأ
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ .وﺑﻠﻎ ﻧﻬﺮ اﻟﺰﻣﻴﻴﺰي أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻃﻮﻓﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ
ﺑﻴﺮو
ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ) 1969آذار/ﻣﺎرس وﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ(
)ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ(
أﻣﻄﺎر ﺳﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻮﻧﻮ ﺑﺠﻨﻮب
ﺷﺮق ﺑﻴﺮو ،أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎل أرﺿﻲ
ﻗﺎﺗﻞ )آذار/ﻣﺎرس(
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﲔ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ،
ﻫﺒﺖ ﻋﺪة ﻋﻮاﺻﻒ ﻋﻨﻴﻔﺔ أﳊﻘﺖ أﺿﺮاراً ﺷﺪﻳﺪة
اﻷرﺟﻨﺘﲔ
ﺑﻬﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ أرﻗﺎﻣ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة أﺣﺪﺛﺖ اﻧﻬﻴﺎ ًﻻ أرﺿﻴ ًﺎ ﻣﺪﻣﺮاً
ﻟﻬﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻷرﺟﻨﺘﲔ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻬﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻣﻨﺰل
وأﳊﻖ أذى ﺑﻨﺤﻮ  20 000ﺷﺨﺺ )ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ(
ﻧﺸﺎط اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻧﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
 81ﻋﺎﺻﻔﺔ
 33ﻫﺎرﻳﻜﲔ/ﺗﻴﻔﻮن/إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ
 19إﻋﺼﺎراً ”رﺋﻴﺴﻴﺎً“ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﺎرﻳﻜﲔ/ﺗﻴﻔﻮن/إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ

فبراير .وكان الربيع أدفأ من املتوسط في القارة بأسرها ،كما كان
الصيف في معظم أجزاء املنطقة أشد حرارة .وفي أثناء شهر كانون
األول/ديسمبر انخفضت درجات احلرارة كثيراً دون املتوسط في
شمالي آسيا حيث تراوحت درجات الشذوذ الشهرية ما بني – 4
درجات مئوية و –  8درجات مئوية.
أمريكا الشمالية
بدأت السنة بطقس أبرد من الطقس املعتاد في منطقة
البحيرات الكبرى بكندا وفي شمال شرق الواليات املتحدة

اﻷرﺟﻨﺘﲔ
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮد ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﺻﺎﺑﺖ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺎﻏﻮﻳﻨﺎ .وﺳﻘﻄﺖ اﻟﺜﻠﻮج ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ
أرﻗﺎﻣ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺪوث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ
ﺳﺠﻞ ﺳﻘﻮط اﻟﺜﻠﻮج ﻟﻔﺘﺮة 11-4ﻳﻮﻣ ًﺎ

ووالية أالسكا .أما بقية الواليات املتحدة واملكسيك فقد
شهدا طقس ًا معتد ًال في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/
فبراير .أما الربيع فجاء على النمط الذي شوهد في الشتاء،
فطغت درجات حرارة أدنى من الدرجات املعتادة في كندا
ودرجات حرارة أعلى من الدرجات املعتادة في بقية املنطقة.
وفي أواخر متوز/يوليو ،شهد العديد من املدن الكندية طقس ًا
دافئ ًا بدرجات حرارة يومية أعلى من الدرجات املعتادة؛ فعلى
سبيل املثال ،سجلت فكتوريا رقم ًا قياسي ًا جديداً بلغ 35

الشكل  - 5أبرز حاالت
الشذوذ املناخي واألح داث
املناخية في عام .2009
(املصدر :املركز الوطني
للبيانات املناخية باإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف
اجلوي ( )NOAAبالواليات
املتحدة)



درجة سلسيوس في  29متوز/يوليو .وعلى العكس من ذلك،
كان شهر تشرين األول/أكتوبر على درجة من البرودة دون
املتوسط الطويل األجل في الواليات املتحدة بأسرها .أما في
البالد ككل فقد سجل تشرين األول/أكتوبر في هذه السنة
ثالث أدنى درجة له منذ بدء تسجيل درجات احلرارة ،فبلغ
شذوذه عن متوسط درجات احلرارة –  2,2درجة سلسيوس
( 4 -درجات فهرنهايت) .وسجلت أوكالهوما أدنى وسط
شهري لدرجات احلرارة في شهر تشرين األول/أكتوبر (12,3
درجة سلسيوس)؛ أما الدرجة القياسية السابقة ( 12,4درجة
سلسيوس) فقد سجلت في عام  .1925وكان شهر كانون
األول/ديسمبر أيض ًا أشد برودة من البرودة املعتادة في معظم
أنحاء الواليات املتحدة فبلغت درجة الشذوذ الشهرية نحو
–  5درجات سلسيوس في املناطق الوسطى والغربية.
أمريكا اجلنوبية
سادت املنطقة في عام  2009أحوال أدفأ من األحوال املعتادة
فيها ،وكان جنوبها األشد تأثراً بذلك .فقد شهدت األرجنتني
أدفأ سنواتها منذ خمسة عقود .وكان الصيف اجلنوبي صيف ًا
أدفأ من املعتاد في شيلي واألرجنتني وشرق البرازيل ،بينما
شهد شمال شرق املنطقة أحوال طقس أبرد من املعتاد .وأما
اخلريف (من آذار/مارس إلى أيار/مايو) فقد كان شديد
الدفء في األرجنتني وأوروغواي وباراغواي وجنوب البرازيل.
وفي الواقع ،سجل جزء كبير من وسط األرجنتني أدفأ خريف
منذ عام  ،1961فتراوحت حاالت الشذوذ عن درجات احلرارة
املوسمية ما بني  2 +درجة سلسيوس و 3 +درجات سلسيوس.
وكان شهر آب/أغسطس شهراً دافئ ًا على نحو استثنائي في
اجلزء اجلنوبي من أمريكا اجلنوبية ،وسُ جلت أرقام قياسية
جديدة عديدة في درجات احلرارة اليومية العظمى؛ فعلى
سبيل املثال ،سجلت مدينة بوينس آيرس رقم ًا قياسي ًا جديداً
بلغ  34,4درجة سلسيوس في  30آب/أغسطس .غير أن
الشكل  - 6احلاالت الشاذة
الشهرية في درجات ح رارة
اله واء السطحي في أوروبا
تطهر الشذوذ في شهر كانون
األول/ديسمبر بدرجات
سلسيوس ،نسبة إلى فترة
األساس 1990-1961
(املصدر :دائرة األرصاد اجلوية
األملانية ،أملانيا)



شهري حزيران/يونيو ومتوز/يوليو سجال درجات حرارة دون
الدرجات املألوفة في باراغواي وأوروغواي وجنوب البرازيل.
وسادت أيض ًا حالة طقس باردة على نحو غير معتاد في اجلزء
اجلنوبي من األرجنتني الذي شهد عدداً من حاالت سقوط
الثلوج وظهور اجلليد في وقت متأخر في شهر تشرين الثاني/
نوفمبر.
أست راليا
سجلت أستراليا في عام  2009ثاني أعلى درجات احلرارة
منذ بدء تسجيلها في عام  .1910فقد جتاوز متوسط
درجات احلرارة لتلك السنة املتوسط الطويل األجل للفترة
 1990-1961بـ  0,9درجة سلسيوس .وكان صيف أستراليا
في تلك السنة شديد احلرارة باستثناء املنطقة الشمالية التي
شهدت أحوا ًال أبرد من األحوال املعتادة في تزامن مع هبوب
رياح السموم .وكان الشتاء شتاء معتد ًال على نحو استثنائي
في معظم أنحاء أستراليا .ففي آب/أغسطس ،جتاوزت
درجات احلرارة القصوى في القارة بأسرها الدرجات املعتادة
جتاوزاً كبيراً فسجلت درجات بلغت  7درجات سلسيوس
فوق املتوسط الطويل األجل الشهري في بعض األماكن؛ وأما
الشذوذ عن الوسط الوطني لدرجات احلرارة القصوى فبلغ
 3,2 +درجات سلسيوس وهي أعلى درجة سُ جلت ألي شهر
على سبيل االطالق .وكان شهر تشرين الثاني/نوفمبر أيض ًا
دافئ ًا جداً في جميع أنحاء املنطقة اجلنوبية الشرقية حيث بلغ
وسط حاالت الشذوذ عن درجات احلرارة القصوى ما بني 4 +
درجات سلسيوس و  8 +درجات سلسيوس.
موجات احل رارة وموجات البرد
سجلت إيطاليا هبوب موجتني من موجات احلرارة في النصف
الثاني من شهر متوز/يوليو فبلغت درجات احلرارة اليومية
العظمى أكثر من  40درجة سلسيوس؛ وارتفعت بعض درجات
احلرارة احمللية ارتفاع ًا سريع ًا فبلغت  45درجة سلسيوس .وهبت
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أودت بحياة أكثر من  173شخصاً .وسجلت فكتوريا أعلى
درجات احلرارة التي بلغت  48,8درجة سلسيوس في هوب
تاون ،وهذه أعلى درجات احلرارة التي سُ جلت في هذه النقطة
اجلنوبية من العالم.
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وتأثرت األرجنتني مبوجة حرارة استثنائية طاولت اجلزء الشمالي
واألوسط من البالد في أواخر شهر تشرين األول/أكتوبر وبداية
شهر تشرين الثاني/نوفمبر .وسُ جلت درجات حرارة مرتفعة
على نحو غير معهود متجاوزة  40درجة سلسيوس في أماكن
عديدة وأليام متعاقبة عديدة .وقد سُ جلت أرقام قياسية
جديدة في سجالت درجات احلرارة اليومية بهامش واسع في
أحيان كثيرة؛ وفي بعض األماكن سُ جلت أيض ًا أرقام قياسية
جديدة في سجالت درجات احلرارة العظمى املطلقة السنوية
مثل تسجيل  47درجة سلسيوس في كاتاماركا.
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موجة حرارة متطرفة أيض ًا على الهند في شهر أيار/مايو فأودت
بحياة  150شخصاً .وشهد اجلزء الشمالي من الصني أيض ًا
موجة حرارة في شهر حزيران/يونيو عندما بلغت درجات
احلرارة العظمى اليومية ارتفاع ًا زاد على  40درجة سلسيوس؛
وضربت درجات احلرارة في بعض املناطق أرقام ًا قياسية جتاوزت
بها درجات احلرارة العظمى التاريخية .ومتيزت أستراليا بهبوب
موجات حرارة استثنائية طاولت بتأثيرها اجلزء اجلنوبي الشرقي
من البالد في كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير وفي تشرين
الثاني/نوفمبر ،كما طاولت اجلزء الشرقي دون املداري في شهر
آب/أغسطس .وأما موجة احلرارة التي هبت في كانون الثاني/
يناير – شباط/فبراير فقد ارتبطت بكارثة حرائق الغابات التي

الشكل  - 7حاالت الشذوذ
عن وسط درجات احل رارة
العطمى (سلسيوس) في
املناطق اجلنوبية من أمريكا
اجلنوبية في أثناء اخلريف
اجلنوبي في عام .2009
(املصدر :ال دائرة الوطنية
لألرصاد اجلوية في األرجنتني)

وتأثر شمالي الصني باالنخفاض الشديد في درجات احلرارة
في النصف األول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي شكل
جزءاً من موجة برد مبكرة .وتأثرت أجزاء كبيرة من الواليات
املتحدة وأوروبا الوسطى والشمالية وشمالي آسيا مبوجة برد
متطاولة هبت في أثناء النصف الثاني من شهر كانون األول/
ديسمبر ،وإن تباينت شدتها بني منطقة جغرافية وأخرى.
وعلى سبيل املثال ،سجلت أملانيا درجات حرارة يومية صغرى
تتراوح بني –  10درجات سلسيوس و –  25درجة سلسيوس،
علم ًا أن عدداً من املناطق سجل أرقام ًا قياسية جديدة في
درجات احلرارة اليومية الصغرى منذ ستة عقود على األقل.
وفي سويسرا ،سجلت جنيف درجة حرارة بلغت – 12,6
درجة سلسيوس ،وهذه أدنى درجة للحرارة في شهر كانون
األول/ديسمبر تسجل منذ انخفاض احلرارة إلى –  14درجة
سلسيوس في عام  .1968وفي الواليات املتحدة سُ جلت أرقام
قياسية جديدة أو تكررت أرقام قياسية سابقة في سجالت
درجات احلرارة اليومية الصغرى.
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الشكل  - 8حاالت الشذوذ
السنوية في هطول األمطار في
املناطق البرية في العالم في عام
2009؛ واستند التحليل إلى
قياس املطر مبق دار درجة واحدة
بالنقاط الشبكية باعتبارها
انح راف ًا معتاداً عن القياس
ب املليمتر/شهري ًا عن التركيز
املعتاد على فترة األساس
.2000-1951
(املصدر :املركز الع املي
ملناخيات الهطول ،دائرة األرصاد
اجلوية األملانية ،أملانيا)
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الشكل  - 9النسبة املئوية
حلاالت الهطول الشاذة في
الصني في أثناء صيف عام
.2009
(املصدر :دائرة األرصاد اجلوية
الصينية)
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سبتمبر .وفي الواليات املتحدة ،كانت املنطقة الغربية هي
املنطقة األشد تأثراً بحالة اجلفاف التي تراوحت بني احلاالت
املعتدلة واالستثنائية بنهاية شهر تشرين األول/أكتوبر .ومع
ذلك ،فإن إجمالي املساحة التي تأثرت باجلفاف في الواليات
املتحدة في شهر تشرين األول/أكتوبر كانت ثاني أصغر
مساحة سُ جلت في أثناء العقد.

هطول األمطار على النطاق الع املي
كان هطول األمطار على النطاق العاملي في عام  2009قريب ًا
من متوسط الهطول في الفترة  .1990-1961أما على الصعيد
اإلقليمي فقد سُ جلت أحوال أكثر جفاف ًا من األحوال املعتادة
في ذراع أالسكا ،وجنوب أستراليا ،واألجزاء اجلنوبية من
أمريكا اجلنوبية ،وأجزاء من أوروبا الغربية وجنوب آسيا .ومن
جهة أخرى ،سُ جلت أحوال أكثر رطوبة من متوسطها الطويل
األجل في جنوب شرق البرازيل ،وفي أوروغواي ،وفي أجزاء وأحلق اجلفاف في وسط األرجنتني أضراراً شديدة بالزراعة
من شرق وجنوب شرق آسيا ،وفي معظم أوروبا ،وفي النصف واملواشي واملوارد املائية .وبلغت احلالة أشدها في نهاية شهر
تشرين األول/أكتوبر عندما ارتفعت درجات احلرارة.
الشرقي املتالصق من الواليات املتحدة.
العواصف والفيضانات الشديدة
اجلفاف الشديد
أصاب اجلفاف الشديد الصني في معظم فصول عام  .2009تأثرت إسبانيا وفرنسا في أواخر شهر كانون الثاني/يناير تأثراً
وقد بلغ منسوب املياه في أجزاء من نهر جان ونهر جياجن جياجن شديداً بالعاصفة الشتوية كالوس التي تعتبر أسوأ عاصفة
أدنى مستوى له في  50سنة .وفي الهند ،اعتبر فصل رياح خارج املنطقة املدارية في عقد من الزمن ،إذ هبت رياحها
السموم الضعيف من أضعف الفصول التي شهدتها البالد منذ بسرعة معادلة لسرعة إعصار مداري من نوع هاريكني من
عام  .1972فقد أدى ذلك إلى جفاف شديد طاولت آثاره الفئة  .3وفي أثناء الشهر ذاته ،هبت عاصفة شتوية مصحوبة
 40في املائة من املقاطعات وتأثرت به تأثراً شديداً األجزاء بسقوط ثلوج كثيف فأحلقت أضراراً بالغة بأوروبا الغربية
وأدت إلى تعطيل خطير حلركة النقل جواً وبالسكك احلديدية
الشمالية الغربية واألجزاء الشمالية الشرقية من البالد.
في عدة بلدان .وفي أواخر الربيع وفي الصيف هب عدد كبير
وأدى اجلفاف في شرق أفريقيا إلى نقص هائل في الغذاء .ففي من العواصف الرعدية املصحوبة بكثافة سقوط املطر وال َبرَد
كينيا أحلق اجلفاف أضراراً شديدة باملواشي وأدى إلى انخفاض ووقوع أعاصير تورنادو ما أسفر عن حدوث فيضانات محلية
بنسبة  40في املائة في محاصيل الذرة.
ووقوع أضرار كبيرة في سائر أنحاء أملانيا .وفي شهر أيلول/
وفي أمريكا الشمالية ،شهدت املكسيك حاالت جفاف سبتمبر ،تأثرت عدة أجزاء من منطقة البحر األبيض املتوسط
تتراوح بني احلاالت الشديدة واالستثنائية بحلول شهر أيلول /بهطول األمطار هطو ًال شديداً .ووفق ًا للسجالت ،هطل ما


يزيد مجموعه عن  300مليمتر من األمطار في أقل من
ساعة في موقع واحد في جنوب شرق إسبانيا حيث ال يتجاوز
املتوسط الطويل األجل إلجمالي هطول األمطار السنوي 450
مليمتراً .وفي الشهر ذاته ،أحدثت شدة هطول األمطار دماراً
ال بالهياكل األساسية في عدد من املناطق في شمالي
هائ ً
أفريقيا مبا فيها اجلزائر واملغرب وتونس .وفي تركيا ،سُ جلت
في عام  2009حاالت طقس متطرفة شملت حاالت شديدة
من العواصف ،وأعاصير تورنادو ،والصقيع ،وعواصف ال َبرَد،
والفيضانات واالنهياالت األرضية ،ما مثّل ارتفاع ًا ملحوظ ًا غير
مسبوق منذ عام  .1941وحمل شهر تشرين الثاني/نوفمبر
للمناطق الشمالية في اململكة املتحدة فيضانات شديدة
وأمطاراً يومية زادت عن  200مليمتر في  Seathwaiteوبلغ
مجموعها  379مليمتراً في غضون  48ساعة .فسجل تشرين
الثاني/نوفمبر أغزر أمطاره في اململكة املتحدة كلها منذ عام
 .1914وانتهت السنة بعواصف ثلجية كبيرة وموجات صقيع
متطرفة في جميع أنحاء أوروبا أسفرت عن بعض األضرار
وتعطيل النقل .وأما الفترة التي امتدت  13شهراً دون أن تقع
في أثنائها عاصفة في املياه الساحلية السويدية مسجلة بذلك
رقم ًا قياسي ًا فقد انتهت في  25كانون األول/ديسمبر عندما
هبت رياح العواصف احمللية على الساحل الشرقي للسويد.
48

وفي مطلع السنة شهدت كولومبيا هطول أمطار غزيرة أحدثت
انهياالت أرضية وفيضانات واسعة النطاق .وتأثرت منطقة
شمال شرق البرازيل تأثراً شديداً بغزارة هطول األمطار وشدة
الفيضانات في نيسان/أبريل وأيار/مايو .وفي متوز/يوليو،

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟ ُﻌﺸﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺄﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪاً
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

8–9

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

4–7

دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

2–3

دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪاً

1

10

ضربت اجلزء اجلنوبي من األرجنتني عاصفة ثلجية قاسية كانت
األسوأ منذ  15سنة .وفي أثناء ربيع اجلنوب ،السيما في شهر
تشرين الثاني/نوفمبر ،شهدت مناطق شمال شرق األرجنتني
وجنوب البرازيل وأوروغواي هطول أمطار غزيرة وشديدة
بشكل متواصل أدت إلى فيضانات في أماكن عديدة طاولت
بآثارها أكثر من  15 000شخص .وسُ جلت أرقام قياسية
جديدة ملعدالت هطول األمطار الشهرية اإلجمالية حيث
جتاوز معدل هطول األمطار  500مليمتر في مواقع عديدة.
وفي كندا ،سجلت مقاطعة أونتاريو رقم ًا قياسي ًا مبا شهدته
من أعاصير تورنادو ورقم ًا قياسي ًا في عدد الوفيات جراء ذلك.
أما عدد انهيارات الثلوج في كندا فكاد يبلغ ضعف املتوسط
السنوي للعقد املاضي وكان األسوأ منذ شتاء .2003/2002
وكان ذلك الفصل أشد الفصول فتك ًا فبلغ عدد الوفيات فيه
 25حالة .وأما منطقة السهول الشمالية في الواليات املتحدة
فقد تأثرت بالفيضانات التي سجلت رقم ًا قياسي ًا في أثناء
شهر آذار/مارس .وبصورة عامة ،سجل تشرين األول/أكتوبر
بالواليات املتحدة أغزر أمطاره منذ  115سنة .وهبت عاصفة
ثلجية كبيرة على املنطقة الشمالية الشرقية من البالد في النصف
الثاني من شهر كانون األول/ديسمبر ،مسجلة أرقام ًا قياسية
جديدة في سجالت سقوط الثلوج على املساحة املمتدة من
واشنطن إلى بوسطن .وتعطلت جراء ذلك جميع أنواع السفر،
فأغلقت مطارات وطرق رئيسية بني الواليات وطرق محلية
وأقفلت سكك حديدية.

الشكل  - 10التقسيمات
ال ُع شيرية لسقوط األمطار في
أست راليا لسنة  .2009وحتسب
التقسيمات ال ُع شيرية بالنسبة
إلى الفترة ،2009-1900
ويستند التوزيع إلى بيانات
النقاط الشبكية ال واردة من
املركز الوطني للمناخ.
(املصدر :كومنولث أست راليا،
املكتب األست رالي لألرصاد
اجلوية)

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺄدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ



وفي أمريكا الوسطى ،هبت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مرحلة النضج في أواخر شهر كانون األول/ديسمبر .وقد
في السلفادور عاصفة شديدة تتصل في جانب منها باإلعصار زادت في ذاك الوقت درجة احلرارة في معظم املناطق االستوائية
هاريكني آيدا فأحدثت فيضانات وانهياالت أرضية قاتلة أدت الواقعة شرقي خط التوقيت بأكثر من درجة سلسيوس واحدة
فوق املتوسط ،وكانت هذه الزيادة في مناطق قليلة أعلى من
إلى وفاة  192شخصاً.
املتوسط بدرجتني سلسيوس.
وفي آسيا ،وبعد أن حل موسم رياح السموم ضعيف ًا في عام
 ،2009سجل جنوب الهند وقوع فيضانات شديدة جراء موسم األعاصير املدارية
ال مستمراً في أواخر شهر أيلول/سبتمبر انتهى موسم األعاصير املدارية في احمليط األطلسي في عام 2009
هطول األمطار هطو ً
وفي األسبوع األول من شهر تشرين األول/أكتوبر ،فأدى ذلك بأقل عدد من العواصف وأعاصير هاريكني املعروفة بأسماء
إلى وفاة نحو  300شخص .وتأثر شمالي الصني تأثراً شديداً خاصة بها منذ عام  ،1997ويُعزى ذلك في معظم احلاالت
بعاصفة ثلجية وقعت في أثناء النصف األول من شهر تشرين إلى األحوال األعاصيرية غير املؤاتية الناشئة في جانب منها عن
الثاني/نوفمبر كجزء من ظهور كتلة هوائية باردة قوية .وقد النينيو .وقد تكوّن ما مجموعه  9أعاصير مدارية ،منها ثالثة
سقطت الثلوج قبل املوعد املعتاد بشهر واحد مسجلة بذلك من نوع الهاريكني ،واثنان كبيران من نوع الهاريكني من الفئة
 3من فئات القوة أو من فئة أعلى وذلك مقارنة باملتوسطات
رقم ًا قياسي ًا في سجالت الطقس احمللية.
 11و 6و 2على التوالي.
وفي غربي أفريقيا ،أحدث هطول أمطار غزيرة وشديدة
في شهر أيلول/سبتمبر فيضانات أحلقت أضراراً بأكثر من وفي اجلزء الشرقي من شمالي احمليط الهادئ ،وقع  20إعصاراً
 100 000شخص .وقد وقعت أسوأ الفيضانات في بوركينا فاسو مداري ًا من األعاصير املعروفة بأسماء خاصة بها ،تطور ثمانية
حيث سُ جل هطول  263مليمتراً من األمطار في أقل من  12ساعة منها إلى أعاصير هاريكني ،وأصبح  5منها أعاصير هاريكني
ما يشكل رقم ًا قياسي ًا جتاوز الرقم الذي سُ جل قبل  90عاماً .وإلى كبيرة ،مقارنة باملتوسطات  16و 9و 4على التوالي.
اجلنوب قلي ً
ال في القارة األفريقية تأثر نحو مليون شخص في وفي اجلزء الغربي من شمال احمليط الهادئ ،سُ جل وقوع 22
على
فيضانات
أحدثت
التي
السيلية
باألمطار
وناميبيا
زامبيا
إعصاراًُ مداري ًا معروف ًا باسم خاص به ،منها  13إعصاراً بلغت
ضفاف األنهار غمرت مبياهها البيوت وأراضي احملاصيل.
في شدتها درجة اإلعصار املداري من نوع التيفون ،مقارنة
باملتوسطني الطويلي األجل  27و 14على التوالي .ورُصد
في جنوب جزيرة لوزون بالفلبني هطول أمطار غزيرة مرتبط
بإعصارين من نوع التيفون هما اإلعصار كيتسانا واإلعصار
بارما .وأدى ذلك إلى كارثة فيضانية أودت بحياة أكثر من
 900شخص .وفي آب/أغسطس ،هب إعصار مداري اسمه
تيفون موراكوت على مقاطعة تايوان الصينية محدث ًا أكثر من
 600وفاة وأضراراً شديدة بالزراعة والهياكل األساسية .ودمرت
الفيضانات مئات الطرق واجلسور في اجلزيرة.

وتأثرت أستراليا أيض ًا بفيضانات محلية .فالرياح املوسمية
بأمطارها الغزيرة أحدثت فيضانات واسعة النطاق في شمال
شرق أستراليا في كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير.
وبعد ذلك أصابت بعض أشد األمطار غزارة كوينزالند
ونيو ساوث ويلز على سواحل أستراليا ،فهطلت أمطار
مبعدالت يومية جتاوز مجموعها  300مليمتر .وفي مقابل
ذلك ،أصابت عواصف ترابية عديدة شرقي أستراليا في
النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر وفي أوائل تشرين
األول/أكتوبر .وأما أشد العواصف الترابية فوقعت في
وأما موسم األعاصير املدارية في كل من أستراليا وجنوب
 23-22أيلول/سبتمبر وغطت أجزاء شاسعة من نيو ساوث ويلز
احمليط الهادئ فقد سجال نشاط ًا قريب ًا من املتوسط .فقد
وكوينزالند فانخفضت الرؤية إلى ما بني  100و 200متر في
شهدت منطقة أستراليا  10أعاصير في هذا املوسم .وكان
سيدني ( )Sydneyوبريزبني (.)Brisbane
أبرز هذه األعاصير اإلعصار هامبش الذي بلغت شدته شدة
نهاية النينيا وبداية النينيو
الفئة  5رغم أنه لم يضرب األرض .وكان أشد إعصار مداري
ظهرت في أوائل عام  2009أحوال شبيهة بالنينيا ،أعقبها يُرصد قبالة الساحل الشرقي لكوينزالند منذ عام .1918
نشوء أمناط النينيو اعتباراً من حزيران/يونيو  .2009وفي أثناء
الفترة حزيران/يونيو – أيلول/سبتمبر  ،2009كانت درجات وأما موسم األعاصير في جنوب احمليط الهادئ فقد سجل نشاط ًا
حرارة سطح البحر بوجه عام أعلى بدرجة مئوية واحدة من قريب ًا من املتوسط فبلغ عدد أعاصيره  16إعصاراً ،منها  7أعاصير
املتوسط الطويل األجل للمنطقة االستوائية الوسطى والشرقية حلزونية .وقد ضرب اإلعصار املداري املعروف باسم فانيلي
في احمليط الهادئ .واشتدت هذه الظاهرة بسرعة ولكن األرض في مدغشقر في كانون الثاني/يناير وجلب أمطاراً غزيرة
مبعدالت متوسطة في تشرين األول/أكتوبر ،ثم بلغت ذروة ورياح ًا عاتية وطاول بآثاره قرابة  28 000شخص.
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اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية
توضع سجالت شهرية لرقعة اجلليد البحري وتركزه في املنطقتني
القطبيتنيالشماليةواجلنوبيةاستناداًإلىمجموعاتبياناتجتمعها
السواتل بواسطة املوجات الدقيقة السالبة ،ومجموعات البيانات
هذه يوفرها املركز الوطني لبيانات الثلج واجلليد في الوقت شبه
احلقيقي ،من مجموعة بيانات جهاز االستشعار اخلاص للتصوير
باملوجات الدقيقة ( )SSM/Iالتابع لبرنامج سواتل األرصاد اجلوية
الدفاعية ( )DMSPالتي ترد في شبه مصفوفات للتركز اليومي
للجليد البحري في املناطق القطبية ،ومن مجموعة بيانات تركز
اجلليد البحري املستمدة من الساتل نيمبوس )Nimbus-7( 7 -
احلامل جلهاز املسح الراداري للموجات الدقيقة املتعدد القنوات
( )SSMRومن بيانات األمواج الدقيقة السالبة املستمدة من جهاز
االستشعار اخلاص (.)DMSP SSM/I

2009

وتناقصت مساحة رقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية
الشمالية في أثناء موسم ذوبان اجلليد البحري في عام 2009
إلى ثالث أدنى مستوى لها منذ بدء القياسات الساتلية في عام
 1979فبلغت  5,10مليون كيلومتر مربع ،وهذه مساحة تلي في
الترتيب تلك التي سجلت في عام  4,13( 2007مليون كيلومتر
مربع) وعام  4,52( 2008مليون كيلومتر مربع) .وعلى سبيل
املقارنة باملتوسط الطويل األجل للفترة املرجعية ،2000-1979
فإن نسبة ذوبان اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية في
موسم ذوبان الثلوج في عام  2009بلغت  76في املائة من املتوسط
الطويل األجل الذي بلغ  6,71مليون كيلومتر مربع مقابل  67في
املائة في عام  2008و 62في املائة في عام  .2007ووفق ًا للمقاييس
العلمية ،تناقصت رقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية
الشمالية تناقص ًا مثيراً على مدى السنوات الثالثني املاضية،
علم ًا أن التناقص األشد حدث في فصل الصيف الذي تذوب
فيه الثلوج.

ﺛﻘﺐ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺄوزون :اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  6 10 -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
2009
2008
2007

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

30

25

20

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

15

أوروﺑﺎ

10

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
5

0

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺄول/دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺄول/أﻛﺘﻮﺑﺮ

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

آب/أﻏﺴﻄﺲ

الشكل  - 11رقعة اجلليد
البحري في أيلول/سبتمبر
( 2009ثالث أدنى مساحة
مسجلة) ،وأيلول/سبتمبر
( 2008ثاني أدنى مساحة
مسجلة) وأيلول/سبتمبر
( 2007أدنى مساحة مسجلة).
ويشير اخلط األرج واني/
البرتقالي إلى املتوسط
الطويل األجل من فترة األساس
.2000-1979
(املصدر :املركز الوطني لبيانات
الثلج واجلليد ،الواليات
املتحدة)

الشكل  - 12يبرز الرسم
البياني التطور اليومي للمساحة
السطحية لثقب طبقة األوزون
في املنطقة القطبية اجلنوبية
على مدار موسم ثقب طبقة
األوزون .وتبني اخلطوط األفقية
الزرقاء مساحة سطح مختلف
املناطق ألغراض املقارنة.
(املصدر :أعد هذا الرسم
البياني املركز العاملي لبيانات
استشعار الغالف اجلوي من
بُعد ،الذي يعد واحداً من
مراكز البيانات العاملية للمراقبة
العاملية للغالف اجلوي الذي
يستضيفه املركز الفضائي
األملاني بأملانيا .أما البيانات
املستخدمة في وضع هذا
الرسم البياني فهي مستمدة
من جهازين لالستشعار من
بُعد هما METOP-A/
 GOME-2و ENVISAT/
 SCIAMECHYوهي
نتيجة لعدد من احلسابات
اللوغاريتيمية).
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ثقب طبقة األوزون في املنطقة القطبية اجلنوبية
في  7أيلول/سبتمبر ،بلغت مساحة ثقب طبقة األوزون القصوى
اليومية  24,1مليون كيلومتر مربع لعام  .2009وهذه املساحة تزيد
بنحو  5,5مليون كيلومتر مربع عن املتوسط الطويل األجل للفترة
 2000-1979وتقل بنحو  6ماليني كيلومتر مربع عن الرقم القياسي
املسجل وهو نحو  30مليون كيلومتر مربع في عام  .2000ومقارنة
مبتوسط املساحات في الفترة من  7أيلول/سبتمبر إلى  13تشرين
األول/أكتوبر ،كانت مساحة سطح ثقب طبقة األوزون في عام

 2009في املرتبة اخلامسة عشرة بني أكبر املساحات في السجل منذ
بدء تسجيل بيانات السواتل في عام  .1979أما مساحة سطح
ثقب طبقة األوزون اليومية الدنيا بوحدات دوبسون فقد بلغت
 94,0وحدة في  26أيلول/سبتمبر .وهذه مساحة أقل من املتوسط
الطويل األجل للفترة  2000-1979البالغ  125,4وحدة دوبسون.
وهذا يجعل من عام ( 2009وكذلك عام  )1991سابع أدنى
مساحة يومية لسطح ثقب طبقة األوزون في سجالت النصف
اجلنوبي من الكرة األرضية .أما الرقم القياسي األدنى فقد سُ جل في
عام  1994عندما بلغت تلك املساحة  73,0وحدة دوبسون.

مصادر ومنهجية تقييم درجات ح رارة سطح األرض
تعتبر سجالت متوسط درجات احلرارة العاملية ضرورية
للمساعدة على فهم الطريقة التي يتغير بها املناخ .ومن
الضروري لفهم التغيرات والتباينات في املناخ معرفة كيف
تتغير درجات حرارة سطح األرض من شهر إلى شهر وصو ًال
أما تطوير مجموعات البيانات املناخية فيستند إلى ما يلي:
إلى تغيرها من عقد إلى عقد .وتوفر سجالت متوسط درجات
احلرارة العاملية هذه املعلومات األساسية .فيمكن انطالق ًا من • التوزيع بشكل اعتيادي يومي وشهري لنتائج رصد الطقس
هذه السجالت معرفة درجة حرارة أشهر أو سنوات أو عقود
واملناخ الذي تضطلع به املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
بعينها ،كما ميكن بذلك رؤية االجتاهات في النظام املناخي
والهيدرولوجيا في البلدان األعضاء البالغ عددها  189بلداً،
على مدى زمني أطول.
متبعة في ذلك معايير املنظمة ( )WMOجلمع البيانات
ومراقبة جودتها وتبادلها؛
أما تقييم درجات حرارة سطح األرض على املستوى العاملي
فيستند إلى سجالت أجهزة قياس درجات حرارة الهواء على • السجالت املناخية التاريخية بدءاً من العام  ،1850مبا في
ذلك السجالت املتاحة في ملخصات املناخ البحري؛
ارتفاع يتراوح بني  1,25و  2متر فوق سطح األرض .وتسجل
قياسات درجات حرارة سطح البحر بواسطة منصات رصد • السجالت املناخية القدمية املستعادة في جميع أنحاء العالم
متنوعة منها السفن والعوامات .ويستند التقييم السنوي إلى
كجزء من اجلهود املبذولة باستمرار إلنقاذ البيانات ،هذه
هذه املقاييس بعد ضبط نوعيتها إلزالة األخطاء التي تشوبها
اجلهود التي تشجع عليها املنظمة وأعضاؤها؛
وضمان اإلنسجام بينها.
• األساليب العلمية املراجعة من قبل النظراء واملتعلقة مبراقبة
وتوجد ثالثة مراكز حتتفظ مبجموعات بيانات مناخية
اجلودة ،وضمان اإلنسجام واالستكمال إلنشاء مجموعات
عاملية ،وحتسب متوسط درجات احلرارة العاملية وما يتصل
بيانات للمناخ العاملي ذات نوعية جيدة.
بها من حاالت شذوذ في الشهور والسنوات ،وهذه املراكز
احلاالت الشاذة في درجات احل رارة
هي:
إن درجات احلرارة املطلقة ال تُستخدَ م مباشرة في حساب
• دائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة بالتعاون مع وحدة متوسط درجات احلرارة على املستوى العاملي .فهي تقارَن
البحوث املناخية بجامعة إيست آنغليا باململكة املتحدة؛ أو ًال باملستوى العادي لدرجات احلرارة ويبني الفرق بينهما
• املركز الوطني للبيانات املناخية التابع لإلدارة الوطنية للتعرف على احلاالت الشاذة .أما املستوى العادي فيحسب
للمحيطات والغالف اجلوي ( ( )NOAAالواليات لكل موقع من مواقع الرصد بحساب املتوسط الطويل األجل
لتلك املنطقة بناء على فترة أساس محددة .أما استخدام
املتحدة)؛
•
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معهد غودارد لدراسات الفضاء ،الذي يشكل جزءاً من
اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ( )NASAبالواليات
املتحدة.

احلاالت الشاذة فأحد أسبابه الرئيسية بقاء هذه احلاالت
ثابتة نسبي ًا على مدى مساحات واسعة .وطريقة استخدام
احلاالت الشاذة تساعد أيض ًا على جتنب التحيز .وعلى سبيل
املثال ،إذا استُخدمت درجات احلرارة الفعلية في شهر معني
دون وجود معلومات من محطة رصد في املنطقة القطبية
الشمالية عن ذلك الشهر بدا جراء ذلك أن درجة احلرارة
العاملية املسجلة أعلى مما هي فعالً .ولذلك فإن عدم وجود
بيانات تلك احملطة ال يؤدي إلى حتيز في حساب درجة احلرارة
عند استخدام حاالت شاذة.
دقة الرصدات
تتبع كل محطة من محطات الرصد معايير دولية للرصد
حتددها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وتقدم كل دائرة

من الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية تقارير عن طريقة
جمعها للبيانات وجتهيزها ضمان ًا لالنسجام .وهذا يشمل
تسجيل معلومات عن البيئة احمللية احمليطة مبحطة الرصد
وعن أي تغير في تلك البيئة .وهذا أمر مهم لضمان
دقة البيانات املطلوبة وإلجراء اختبارات االنسجام وإجراء
التعديالت .وتوجد حاالت إضافية مثيرة للشك بسبب
عدم القيام بشكل اعتيادي برصد درجات احلرارة في
مساحات شاسعة من سطح الكرة األرضية .وتؤخذ هذه
العناصر في االعتبار بإدخال عنصر الشك كعامل في
حساب متوسط درجات احلرارة على املستوى العاملي ،ما
يؤدي إلى وضع مجموعة من درجات احلرارة وليس درجة
وحيدة فقط.
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: الرجاء االتصال،للحصول على مزيد من املعلومات
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