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تصدر املنظمة ( )WMOمنذ عام  ،1993بالتعاون مع أعضائها ،بيانات سنوية عن حالة املناخ العاملي .وقد صدر هذا
املطبوع بالتعاون مع مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ووحدة
البحوث املناخية ( )CRUبجامعة  ،East Angliaاململكة املتحدة ،ومركز التنبؤ باملناخ ( ،)CPCواملركز الوطني للبيانات
املناخية ( ،)NCDCواإلدارة الوطنية لبيانات ومعلومات سواتل رصد البيئة ( ،)NESDISواملركز الوطني ألعاصير
الهاريكني ( ،)NHCوالدائرة الوطنية للطقس ( )NWSالتابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ()NOAA
بالواليات املتحدة األمريكية ،ومعهد  Goddardللدراسات الفضائية ( )GISالذي تديره اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية
والفضاء ( )NASAبالواليات املتحدة ،واملركز الوطني لبيانات الثلج واجلليد ( ،)NSIDCالواليات املتحدة؛ واملركز
األوروبي للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى ( ،)ECMWFباململكة املتحدة؛ واملركز العاملي ملناخيات الهطول ()GPCC
بأملانيا؛ ومرصد دارموث للفيضانات بالواليات املتحدة .وتشمل اجلهات املساهمة األخرى املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا أو ما يعادلها من املؤسسات املناخية في اجلزائر واألرجنتني وأستراليا والنمسا وبيالروسيا وبلجيكا وبنني
والبرازيل وكندا والصني وكولومبيا وكرواتيا والدامنرك وفيجي وفنلندا وفرنسا وأملانيا وهنغاريا وأيسلندا والهند وإندونيسيا
واليابان وكينيا والتفيا وليتوانيا ومولدوفا واملغرب وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان والبرتغال واالحتاد الروسي وصربيا
وإسبانيا والسويد وسويسرا وتونس وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وجمهورية فنزويال البوليفارية .كما ساهم
في هذا البيان مركز املناخ اإلقليمي املعني مبراقبة املناخ والتابع لالحتاد اإلقليمي السادس (أوروبا) التابع للمنظمة ()WMO
واملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية ( ،ACMADنيامي) ،واملركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو
( ،CIIFENغواياكيل ،إكوادور) ،ومركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته ( ،ICPACنيروبي) التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية ( ،)IGADواملراقبة العاملية للغالف اجلوي ( ،)GAWوالبرنامج العاملي للبحوث املناخية (.)WCRP
الغالف :بداية الغيث قطرة .بريشة  ،Diana Carolina Hinojosa Campanaعمرها  15سنة ،إكوادور.

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
ال لها على سواها
ذكر شركات أو منتجات معينة ال يعني أن هذه الشركات أو املنتجات معتمدة أو موصى بها من املنظمة تفضي ً
مما مياثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها.

تصدير
ما برح «بيان املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عن حالة املناخ عهداً جديداً في مساعدة البلدان على احلصول على
العاملي» السنوي يحظى بشعبية متزايدة منذ صدوره ألول بيانات وخدمات مناخية محسنة ،السيما أشد البلدان
مرة عام  1993من خالل جلنة علم املناخ وبالتعاون مع أعضاء تأثراً باملناخ.
املنظمة البالغ عددهم  .189وأصبح هذا البيان يعد اليوم
مصدراً رسمي ًا معترف ًا به للمعلومات للدوائر العلمية ووسائط أود أن أعرب عن تقدير املنظمة ( )WMOجلميع املراكز
اإلعالم واجلمهور بصفة عامة .وميثل بيان املنظمة العاملية واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ()NMHSs
لألرصاد اجلوية عن حالة املناخ العاملي في  2011آخر طبعة في التابعة ألعضاء املنظمة البالغ عددهم  189عضواً والتي
هذه السلسلة الناجحة.
تتعاون مع املنظمة ( )WMOوتسهم في إعداد هذا املطبوع
الهام .وكما هو احلال بالنسبة للطبعات السابقة ،أود أن
على الرغم من أن متوسط درجات احلرارة السطحية على الصعيد أؤكد على أهمية تزويدنا بالتغذية املرتدة باملعلومات.
العاملي في عام  2011لم يصل إلى املستويات التي بلغها في عام وتتطلع املنظمة ( )WMOإلى تعليقاتكم على بيان املنظمة
 2010والتي سجلت أرقام ًا قياسية ،فإن هذه الدرجات التزال عن حالة املناخ العاملي في  2011وإلى تلقي ما تتفضلون به
متثل أعلى درجة تسجل في سنة من سنوات النينيا .وسجل من اقتراحات من أجل إدخال مزيد من التحسينات على
في مختلف أنحاء العالم عدد من الظواهر املناخية املتطرفة ،البيان.
السيما الظواهر املتطرفة للهطول ،وكان لعدد كبير من هذه
الظواهر املرتبطة بإحدى أشد ظواهر النينيا خالل الستني عام ًا
وسجلت فيضانات هامة
املاضية ،آثار كبيرة على نطاق العالمُ .
في أماكن كثيرة ،وكان أشدها في جنوب شرق آسيا وأودى
بحياة  1000شخص تقريباً ،بينما أدت حالة جفاف في شرق
أفريقيا إلى كارثة إنسانية .وواصل اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية اجتاهه نحو االنحسار لينخفض إلى مستويات
قريبة من املستويات القياسية .وانخفض نشاط األعاصير املدارية
عن قيمته املتوسطة ،ولكن الواليات املتحدة شهدت واحداً من
أكثر مواسم األعاصير احللزونية تدميراً في كل ما سجل من قبل.
وستبقى سنة  2011في الذاكرة كسنة شهدت تركيز املؤمتر
العاملي السادس عشر لألرصاد اجلوية على بدء تنفيذ اإلطار
العاملي للخدمات املناخية (  .)GFCSوتفتح هذه املبادرة

(م .جارو)
األمني العام
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الشكل  :1حاالت
الشذوذ في درجة احلرارة
السطحية العاملية للفترة
( 2011-1950قياس ًا
بالفترة )1990-1961؛
والتي بدأت بظاهرة النينيا
معتدلة أو قوية املوجودة
بالفعل واملبينة باللون
األزرق

اتسم عام  2011بأنه عام الظواهر املناخية املتطرفة حول العالم.
فقد كان ملعدالت تساقط األمطار ،التي اقترن الكثير منها
بواحدة من أقوى ظواهر النينيا خالل الستني عام ًا األخيرة،
تأثيرات كبيرة على العالم .وحدثت فيضانات كبيرة في الكثير
من األماكن حول العالم ،في الوقت الذي أثرت فيه حاالت
جفاف كبيرة على أجزاء من شرق أفريقيا وأمريكا الشمالية.
ولم يصل متوسط درجة احلرارة العاملية في  2011إلى مستويات
تسجيل األرقام القياسية التي شهدها عام  ،2010ولكنها كانت
مع ذلك أعلى مستويات سجلت في سنة من سنوات النينيا،
وانخفض نطاق اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية
إلى مستوى قريب من مستويات تسجيل أرقام دنيا .وكان
نشاط األعاصير املدارية على النطاق العاملي أقل من املتوسط،
وإن كانت الواليات املتحدة قد شهدت واحداً من أشد فصول
األعاصير احللزونية املسجلة تدميراً.
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املؤثرات الرئيسية على املناخ العاملي في 2011

بدأت السنة بظاهرة النينيا قوية نشأت في احمليط الهادئ.
وقاربت هذه الظاهرة التي بدأت في النصف الثاني من عام
 2010ذروة شدتها في بداية السنة مع تغير درجات حرارة
سطح البحر تغيراً كبيراً تراوح بني  ° 1.5و  ° 2مئوية دون
املتوسط في املنطقة االستوائية من احمليط الهادئ (بلغ مؤشر
النينيو  3.4القياسي  ° 1.64 -مئوية في كانون الثاني/
يناير) .وجاء ترتيب ظاهرة النينيا للفترة 2011-2010
ضمن أقوى ظواهر النينيا خالل آخر  60سنة .وفي حني
أن درجات احلرارة السطحية الشاذة عند ذروة الظاهرة
(مؤشر النينيو  3.4القياسي الشهري البالغ ° 1.68 -
مئوية في تشرين األول/أكتوبر) كانت أضعف قلي ً
ال من
نظيراتها في الفترة  ° 1.89 -( 2008-2007مئوية) ،وأن
مؤشرات الغالف اجلوي للظاهرة كانت عند مستويات
قياسية أو مستويات قريبة منها .وفي أوائل  ،2011كانت
القيم الشاذة املوجبة لألشعة الصادرة الطويلة املوجبة (التي
تتخذ مؤشراً على تراكم السحب) قرب خط طول ،° 180
والرياح التجارية في شرق املنطقة الوسطى من احمليط الهادئ
عند أعلى مستوياتها منذ بدء االحتفاظ بسجالت متسقة
لتلك املؤشرات في سبعينيات القرن املاضي ،في حني بلغ
معامل التذبذب اجلنوبي ا()SOIا 22 +لستة أشهر في الفترة
من تشرين الثاني/نوفمبر  2010إلى نيسان/أبريل ،2011
ليصل بذلك إلى أعلى قيمة له منذ .1917
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وتطابق متوسط السنوات العشر  ،2011-2002الذي يزيد
عن متوسط السنوات  1990-1961مبقدار  ° 0.46مئوية مع
الفترة  2010-2001ليصبحا أحر فترة عشر سنوات مسجلة،
وتزيد مبقدار  ° 0.21عن أحر عشر سنوات مسجلة في القرن
العشرين ،وهي الفترة  .2000-1991ومن ثم فإن من الواضح
أن الفترة  2000-1991كانت أحر من العقود السابقة ،وهو ما
يتفق مع اجتاه حدوث احترار على األجل الطويل.
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 1يستند التحليل إلى ثالث مجموعات مستقلة من البيانات
يحتفظ بها مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية باململكة
املتحدة ،ورصدة البحوث املناخية بجامعة East Anglia
( )Had-CRUفي اململكة املتحدة ،واملركز الوطني للبيانات
املناخية ( )NCDCاإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
( )NOAAبالواليات املتحدة ،ومركز غودارد  GISSالتابع لإلدارة
الوطنية للمالحة اجلوية ودراسات الفضاء  NASAفي الواليات
املتحدة .ومن ثم ،ترجع مجموعة البيانات املجمعة إلى عام ،1880
وترجع مجموعة مركز هادلي إلى عام .1850
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0.6

اﺧﺘﻼف درﺟﺎت اﳊﺮارة
ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  - 1990-1961ﺳﻠﺴﻴﻮس

الشكل  – 2درجات
احلرارة السطحية العاملية
مرتبة بحسب اخلمسني
عام ًا األشد حرارة.
ويوضح الرسم البياني
ترتيب درجات احلرارة
السطحية العاملية منذ
عام  .1880ويبني حجم
األعمدة حدود الثقة
املرتبطة بكل سنة بنسبة
 95في املائة .والقيم هي
متوسطات بسيطة مرجحة
حسب املنطقة بالنسبة إلى
السنة بأكملها.
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة،
ووحدة البحوث املناخية
بجامعة  East Angliaفي
اململكة املتحدة)

لم يكن متوسط درجات احلرارة على مستوى العالم في
عام  2011دافئ ًا بالقدر الكافي لتسجيل األرقام القياسية
التي سجلت في عام  ،2010ولكنه كان مع ذلك أعلى
بدرجة ملموسة من املتوسط الطويل املدى .فقد قدر أن
متوسط درجات احلرارة على الصعيد العاملي في عام 2011
يزيد مبقدار  ° 0.40مئوية  ° 0.09 ±مئوية عن املتوسط
السنوي للفترة  1990 -1961البالغ  ° 14مئوية .وعلى ذلك
فإن عام  2011يحتل الترتيب احلادي عشر رسمي ًا بني أحر
السنوات املسجلة في السجالت التي ترجع إلى عام .1880
كما أن القيمة االسمية لعام  2011البالغة  1° 0.40 +مئوية
هي أيض ًا أعلى قيمة مسجلة على اإلطالق حتدث في

سنة النينيا معتدلة أو قوية .كما تتفق البيانات املستقاة
من إعادة التحليل التمهيدية للمركز األوروبي للبيانات
املتوسطة املدى (  )ECMWFمع اجتاهات مجموعات
البيانات السطحية.
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وبعد الوصول إلى قيم سالبة شديدة القوة في أواخر عام
 ،2010حتول كل من تذبذب املنطقة القطبية الشمالية ()AO
وتذبذب شمال احمليط األطلسي ( )NAOإلى منط موجب
بحلول شباط/فبراير  2011واستمرا كذلك حتى منتصف
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الربيع .وكانا أيض ًا موجبني بشدة قرب نهاية العام ،وبخاصة
في كانون األول/ديسمبر وكانت قيمة كانون األول/ديسمبر
لتذبذب شمال احمليط األطلسي ( )NAOهي أعلى قيمة
مسجلة لشهر كانون األول/ديسمبر ،في الوقت الذي احتل
فيه تذبذب املنطقة القطبية الشمالية ()AOا 2.25 +املرتبة
الثانية بعد كانون األول/ديسمبر  - 2006وكان كالهما في
تباين ملحوظ مع القيم السالبة املرصودة القريبة من الرقم
القياسي لشهر كانون األول/ديسمبر  .2010كما اتخذ
تذبذب املنطقة القطبية اجلنوبية (( )AAOالذي يعرف
أيض ًا باسم النمط احللقي اجلنوبي ( ))SAMمساراً مختلف ًا
بعض الشيء عن عام  2010إذ كانت قيمه سلبية بشدة في
الفترة من متوز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر ،مع أنه حتول إلى
قيمة موجبة بشدة عند نهاية السنة .وبعد أن كانت القطبية
الثنائية للمحيط الهندي ( )IODسالبة بشدة خالل النصف
الثاني من  ،2010أصبحت موجبة ضعيفة خالل اجلزء األكبر
ال عن املتوسط في كل من
من  2011مع درجات حرارة تزيد قلي ً
غرب وشرق املنطقة االستوائية من احمليط الهندي.

0.4

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺬوذ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺳﻠﺴﻴﻮس(

وضعفت ظاهرة النينيا خالل األشهر األولى من عام  2011مع
عودة درجات حرارة سطح البحر إلى النطاق املتعادل بحلول
أيار/مايو .غير أنها عادت للتعافي خالل خريف نصف الكرة
الشمالي ،وإن كانت بقوة تقل كثيراً عن السنة السابقة ،مع
اقتراب النينيو  3.4من  ° 1مئوية في تشرين الثاني/نوفمبر
وكانون األول/ديسمبر .ولكن استجابة الغالف اجلوي عادت
مرة أخرى قوية مع وصل معامل التذبذب اجلنوبي ( )SOIإلى
 23 +في كانون األول/ديسمبر ،وبقيمة متوسطة  14 +للفترة
من أيلول/سبتمبر إلى كانون األول/ديسمبر.

0.6

60W

–0.2

–0.5

90S
180

120W

–1

–3

–5

–10

درجات احلرارة اإلقليمية في 2011
كانت درجات احلرارة أعلى من متوسط الفترة 1990-1961
في الغالبية العظمى من املناطق البرية في العالم في .2011
وفي احلني الذي أظهر فيه  23من األقاليم الفرعية التي أجري
حتليل لها أن أي ًا منها لم يكن في أحر سنة مسجلة له في 2011
(مقارنة باألقاليم الفرعية الستة التي أظهرت ذلك في ،)2010
شهد  22إقليم ًا من هذه األقاليم الفرعية الـ  23درجات حرارة
فوق املعتاد ،2وكان االستثناء الوحيد من ذلك هو شمال
أستراليا.

وكما كان عليه احلال في  ،2010شهدت خطوط العرض
العليا في نصف الكرة الشمالي أكبر اختالف لدرجات
 2يشير تعبير ‘معتاد’ في هذا املطبوع إلى معيار قيمة مناخية عادية
للفترة  1990-1961الصادر عن املنظمة ( .)WMOويستخدم
تعبير ‘متوسط’ ‘ ’averageفي احلاالت التي تستخدم فيها فترة
مختلفة لقياس املتوسط أو عندما تكون تلك الفترة غير واضحة.

1850

الشكل ( – 3أعلى)
شذوذ متوسط درجات
احلرارة العاملية السنوية
(فيما يتعلق بالفترة
 )1990-1961في الفترة
 ،2011-1850حسب مركز
هادلي/وحدة البحوث
املناخية بجامعة East
Anglia
(( )HadCRUT3اخلط

األسود ميثل الوسيط
واملساحة الرمادية متثل
نطاق الشك بنسبة
 95في املائة) ،واملركز
الوطني للبيانات املناخية
(NCDC؛ أحمر) التابع
لإلدارة (،)NOAA
ومعهد Goddard
للدراسات الفضائية
(GISS؛ أزرق) التابع
للوكالة (.)NASA
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد اجلوية
باململكة املتحدة ،ووحدة
البحوث املناخية بجامعة
 East Angliaفي اململكة
املتحدة)
الشكل  – 4الشذوذ في
درجات احلرارة العاملية
على سطح األرض والبحار
(سلسيوس) لعام ،2011
فيما يتعلق بالفترة 1990-
1961

(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة،
ووحدة البحوث املناخية
بجامعة  East Angliaفي
اململكة املتحدة)
3

ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ
آب/أﻏﺴﻄﺲ راﺑﻊ أﺣﺮ ﻓﺘﺮة ﺑﲔ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺷﻬﺪت ﻛﻞ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﺣﺮ ﻓﺘﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ آذار/ﻣﺎرس وأﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ .وﺟﺎء ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺪ اﻟﺒﻠﺪ أﺷﻖ ﺷﺘﺎء ﺧﻼل ﻋﻘﻮد .اﺳﺘﻤﺮت درﺟﺔ
ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ أﺣﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﻬﺪﻩ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ
اﳊﺮارة دون اﻟﺘﺠﻤﺪ ﳌﺪة  40ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ .ﳑﺎ أﺳﻔﺮ
اﻟﺼﲔ
ﺑﺴﺠﻼت وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ .1881
ﻋﻦ أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﺑﺎردة ﻣﻨﺬ .1945
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺒﺖ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﳑﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺸﻮان وﺷﺎﻧﺰي وﻫﻴﻨﺎن
اﻟﻴﺎﺑﺎن
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻫﻲ أﺳﻮأ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
ﺷﻬﺪت اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
ﺳﻴﺸﻮان ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻓﻲ 1847
 ،1986درﺟﺎت ﺣﺮارة أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﻌﺘﺎدة
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.
اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺷﻬﺪ اﻟﺒﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻒ ﳑﻄﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻪ .وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻣﻄﺎر اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ
اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺖ ﻓﻲ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ﳑﻴﺘﺔ.
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﳌﺪارﻳﺔ Talas
وﻓﻲ  27ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻫﻄﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ أﻣﻄﺎر ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻄﺎر اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺖ
 21ﻋﺎﺻﻔﺔ 9 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ 23 .آب/أﻏﺴﻄﺲ  5 -أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
واﺣﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1907ﻓﻲ ﺳﻴﻮل )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﱈ(.
ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﻷوﻟﲔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح  100ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ .أﺳﻮأ إﻋﺼﺎر ﻣﺪﻣﺮ ﻳﻀﺮب
اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻨﺬ  ،2004وﻗﺪ أﺳﻘﻄﺖ Talasﻛﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  1652ﱈ ﻣﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻫﻲ أﻏﺰر أﻣﻄﺎر ﻣﺴﺠﻠﺔ
اﻷﻣﻄﺎر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة  72ﺳﺎﻋﺔ ،وﻫﻮ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.
ﺗﺴﻘﻂ ﺧﻼل ﻓﺘﺮةزﻣﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺼﺮ.
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﳌﺪارﻳﺔ Washi
أﺳﻬﻤﺖ اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻷﻣﻄﺎر اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ
ﺷﺮﻗﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻐﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﲤﻮز/
 19 - 13ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺳﻴﻄﺮ ﺟﻔﺎف ﻣﺠﺪب ﻋﻠﻰ اﳉﺰء
ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح  100ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺧﻼل
.1942
ﺣﺪوث أﺳﻮأ ﻓﻴﻀﺎن ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻨﺬ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻨﺔ .وأﺳﻬﻢ ﻣﻮﺳﻤﺎن
ﺗﺴﺒﺒﺖ  Washiﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ واﻧﻬﻴﺎرات
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻟﻬﻨﺪي ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ
أرﺿﻴﺔ ﳑﻴﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﲔ ،إذ أﺑﻠﻎ
اﻹﻋﺼﺎر Carlos
اﶈﻴﻂ
ﺷﻤﺎل
ﻓﻲ
ﻧﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪوث واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻨﻮات
ﻋﻦ ﻧﺤﻮ  1260ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.
 27 - 12ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺟﻠﺐ اﻹﻋﺼﺎر  ،Carlosاﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﺻﻔﺘﺎن وإﻋﺼﺎر واﺣﺪ ﺟﻔﺎﻓ ًﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﺮة .1951-1950
اﻹﻋﺼﺎر Yasi
وﺷﻬﺪت ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺘﺮة
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺮﻳﺎﺣﻪ 120
 26ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  3 -ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺟﻔﺎف ﻣﺴﺠﻠﺔ ﳌﺪة  12ﺷﻬﺮاً.
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ أﻣﻄﺎراً ﻏﺰﻳﺮة ﻷﺟﺰاء ﻣﻦ
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح 250
ﺣﺪوث
ﻋﻦ
أﺳﻔﺮ
ﳑﺎ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻏﺮب
إﻋﺼﺎر Bingiza
ﻛﺎن  Yasiأﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
أرﻗﺎم
وﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
 18 - 9ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻤﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ دارون.
إﻟﻰ اﻟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح 185
ﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1918
ﻫﻄﻠﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﺟﻠﺒﺖ  Bingizaأﻣﻄﺎراً
ﻋﻠﻰ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺧﻼل ﺻﻴﻒ ،2011/2010
ﻏﺰﻳﺮة ورﻳﺎﺣ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪة وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ
زﻣﺒﺎﺑﻮي
ﳑﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻒ ﳑﻄﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25 000ﺷﺨﺺ.
ﻫﻄﻠﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ،ﺗﻌﺪ اﻷﻏﺰر
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻓﻲ ،1901
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﻣﻨﺬ  30ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼل
وﺟﺎء ﻋﺎم  2011ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻋﺎم ﳑﻄﺮ ﻣﺴﺠﻞ.
ﺳﻘﻄﺖ ﺛﻠﻮج ﻧﺎدرة ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء
ﻓﻲ
اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
ﻣﻮﺳﻢ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﻣﻦ  14إﻟﻰ  16آب/أﻏﺴﻄﺲ.
ﻧﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
 11ﻋﺎﺻﻔﺔ 6 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻫﻮ أول ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻢ ﲢﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺪارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ .1998
ﻓﻲ اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 9ﻋﻮاﺻﻒ 5 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ.
ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺚ أدﻧﻰ ﻧﻄﺎق ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺼﻬﺎرﻩ وﺧﻼل اﻟﻨﻄﺎق اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﺻﻞ ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ راﺑﻊ ﻋﺸﺮ أﻛﺒﺮ ﻧﻄﺎق ،وإﻟﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1981وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم .1979

4

اﻟﻨﺮوﻳﺞ
أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪل أﻣﻄﺎر
ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ
ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻻﺳﻜﺎ
ﺑﺴﺠﻼت ﻓﻲ  ،1900إذ ﺟﺎء  2011وﺻﻞ ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻗﺘﺮن ﺷﻬﺮ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻨﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم 1974
ﳑﺎﺛ ً
ﻼ ﻟﻌﺎﻣﻲ  1990و 2006ﻛﺄﺣﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى إﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ أدﻧﻰ ﻧﻄﺎق ﺟﻠﻴﺪي
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺷﺪ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ﺟﻔﺎﻓ ًﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت )ﺑﻌﺪ  ،(2006وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻓﻲ 1969
اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم .1918
وﻃﻨﻴﺔ
وﻫﺬا ﻫﻮ ﺛﺎﻧﻲ أدﻧﻰ ﻧﻄﺎق ﺟﻠﻴﺪي ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ
2007
ﺑﻌﺪ
اﳉﻠﻴﺪ،
اﻧﺼﻬﺎر
ﻛﻨﺪا
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﻲ 2011
ﻓﻲ  21آب/أﻏﺴﻄﺲ ﺿﺮب إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
 10 - 6ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻏﻮردﻳﺘﺶ ﺑﻘﻮة  ،EF-3وﻫﻮ أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ
أﺣﺮ رﺑﻴﻊ وﺛﺎﻧﻲ أﺣﺮ ﺳﻨﺔ )ﺑﻌﺪ
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﳊﻘﺖ
اﻹﻋﺼﺎر Irene
ﺳﺠﻞ ﻓﻲ أوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ.
ﺳﻨﺔ  (2006ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ ﺑﻴﺮﻧﻎ أﺿﺮاراً ﺑﺴﺎﺣﻞ
 29 - 20آب/أﻏﺴﻄﺲ
ﺑﺴﺠﻼت وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ  .1910ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح
ﺑﻴﺮﻧﻎ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ أﻗﻮى ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﻬﺐ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أوروﺑﺎ
195ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ وﻫﻮ أول إﻋﺼﺎر ﻳﻀﺮب
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1974
اﺳﺘﻤﺮت اﳊﺮارة اﻟﻼﻓﺤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ وﺻﻮل
اﻟﻮﺳﻄﻰ
أوروﺑﺎ
ﺷﻬﺪت
ﺧﻼل آب/أﻏﺴﻄﺲ
اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ وأﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ
اﻹﻋﺼﺎر  Ikeإﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ .2008
اﳊﺎرة
اﳌﻮﺟﺎت
أﺳﻮأ
ﻣﻦ
واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﺣﺪة
ﺻﻴﻒ
ﻷﺣﺮ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻣﻦ
ﻋﺪد
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻣﺮت
ﻓﻘﺪ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2003
ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻲ .1895
ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻹﻋﺼﺎر Katia
اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺪء
ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﺔ
ﺑﺄﺣﺮ
وﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ:
 29آب/أﻏﺴﻄﺲ  10 -أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻛﻮﺑﺎ
وﻃﻨﻴﺔ.
ﺑﺴﺠﻼت
) 11ﻋﺎﺻﻔﺔ 10 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ(.
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح  215ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
أﺳﻔﺮت ﻇﺮوف اﳉﻔﺎف اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻦ ﺣﺪوث
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪارﻳﺔ،
ﺟﻔﺎف ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪ أﺳﻮأ ﺟﻔﺎف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
إﻋﺼﺎر Beatriz
دﻓﻌﺖ  Katiaﻓﻲ  12أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻌﺼﻔﺎت
ﻛﻮﺑﺎ ﺧﻼل  50ﻋﺎﻣﺎً.
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رﻳﺤﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
 22 - 19ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻠﺐ إﻋﺼﺎر  Beatrizاﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ
أﺳﻔﺮت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺖ ﺧﻼل ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ،وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ دوﻧﺖ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻘﻄﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﻔﺘﺮة  29 - 26آب/أﻏﺴﻄﺲ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺮﻳﺎﺣﻪ 150
ﻣﻨﺬ اﻹﻋﺼﺎر  Liliﻓﻲ  .1996أدت إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺣﺪوث أﺳﻮأ
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ أﻣﻄﺎراً وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة
ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  11إﻟﻰ  20ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ  12ﻋﺎﻣﺎً.
إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻀﺮرة ﺑﺎﳉﻔﺎف
ﻓﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺳﻘﻄﺖ أﻣﻄﺎر رﺑﻴﻌﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة ،ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ
أﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات
ﻧﺸﺎط ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ  -اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮب )(ENSO
وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح ﺑﻠﻐﺖ  400ﺷﺨﺺ؛
 19ﻋﺎﺻﻔﺔ 7 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ.
ﺑﺪأت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ  -اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ  2011ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎردة
وﺗﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ  3ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ.
)ﻻﻧﻴﻨﻴﺎ( ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻇﺮوف ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺤﻠﻮل أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  .2011وﻓﻲ
آب/أﻏﺴﻄﺲ  2011ﻋﺎدت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎردة )ﻻﻧﻴﻨﻴﺎ(.
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﺳﻘﻄﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة اﺳﺘﻤﺮت
ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ﳑﻴﺘﺔ.
ﺷﻠﻲ
ﻓﻲ  7ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺷﻬﺪت ﺻﺤﺮاء أﺗﺎﻛﺎﻣﺎ،
وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺟﻔﺎﻓ ًﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺢ اﻷرض ،أﻛﺜﺮ ﺳﻘﻮط ﻟﻠﺜﻠﺞ ﻏﺰارة
ﺧﻼل  20ﺳﻨﺔ.

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻟﺒﺮازﻳﻞ
أﺳﻔﺮ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺪوث
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ﳑﻴﺘﺔ .إذ
أﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﺣﺪوث  900ﺣﺎﻟﺔ
وﻓﺎة .وﻛﺎن ذﻟﻚ واﺣﺪاً ﻣﻦ أﺳﻮأ
اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ.

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻟﺮﻳﺎح اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
)ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(

ﻧﺸﺎط اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺸﺎط
 74ﻋﺎﺻﻔﺔ
 38إﻋﺼﺎراً ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
فئة األعاصير املدارية
أعاصير الهاريكني واألعاصير احللزونية وأعاصير التيفون مصطلحات مختلفة
لظاهرة جوية واحدة تصاحبها سيول ورياح سريعة جداً ومستمرة (قرب املركز)
تتجاوز سرعتها  119كم/ساعة .ويشار إلى هذه الظواهر اجلوية باألسماء التالية،
رهن ًا باملنطقة:
•

أعاصير الهاريكني :غربي احمليط األطلسي الشمالي ،ووسط وشرق احمليط
الهادئ الشمالي ،والبحر الكاريبي ،وخليج املكسيك؛

•

أعاصير التيفون :غربي احمليط الهادئ الشمالي؛

•

األعاصير احللزونية :خليج البنغال وبحر العرب؛

•

األعاصير املدارية القاسية :غربي احمليط الهادئ اجلنوبي ،وجنوب شرق
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احلرارة عن درجات احلرارة العادية .فقد وصل متوسط األول/ديسمبر أدفأ من املتوسط ،مع نهاية معتدلة بشكل
درجات احلرارة السنوي إلى قيمة بلغت  ° 5مئوية فوق خاص للسنة في بلدان الشمال وشمال شرق أوروبا.
الدرجة املعتادة في أجزاء من ساحل املنطقة القطبية
الشمالية لالحتاد الروسي ،وزادت عن الدرجات املعتادة وشهد االحتاد الروسي ثالث أدفأ سنة مسجلة ،إذ سجلت
مبقدار  ° 3مئوية أو أكثر في مناطق شاسعة في شمال كل سيبريا أدفأ سنة لها ،في حني كانت األرقام السنوية الشاذة
من االحتاد الروسي وكندا (بل إن معظم شمال كندا كان التي أبلغ عنها والتي وصلت إلى  ° 5 +مئوية على ساحل
أحر من ذلك في  .)2010وكانت درجات احلرارة أعلى من املنطقة القطبية الشمالية شرقي نوفايا زمييليا هي أكبر قيمة
املعتاد مبقدار  ° 1مئوية على األقل فوق معظم املناطق البرية سجلت في البلد على اإلطالق .وفي احلني الذي لم تكن فيه
الواقعة  ° 55شما ًال في كل من أمريكا الشمالية وأوراسيا ،ظروف الصيف في املناطق الغربية متطرفة بقدر تطرفها في
وفوق أجزاء كبيرة من غرب أوروبا الوسطى وجنوبها  ،2010كان ارتفاع احلرارة هو السمة السائدة في أنحاء البلد،
الغربي ،وجنوب الواليات املتحدة ،وشمال املكسيك ،مما أدى إلى تسجيل ثاني أحر صيف في االحتاد الروسي ككل.
والصحراء الكبرى وشبه اجلزيرة العربية ،وأجزاء من جنوب واملنطقة الوحيدة التي شهدت درجات حرارة أقل من العادية
هي منطقة جنوب وسط البلد واملناطق املتاخمة لكازاخستان.
آسيا والطرف اجلنوبي الغربي ألستراليا.
وشهدت مناطق برية محدودة فقط درجات حرارة أقل من
العادية في  .2011وشملت هذه املناطق معظم النصف
الشمالي الستراليا ،وأجزاء من شرق الصني ،وشبه جزيرة
الهند الصينية ،وكازاخستان ،واملناطق احلدودية املتاخمة
لالحتاد الروسي ،ومنطقة القوقاز ،وأقصى غرب الواليات
املتحدة .وكانت درجات حرارة احمليط أقل من املعتاد فوق
أجزاء كبيرة من وسط وشرق احمليط الهادئ نتيجة لظواهر
النينيا التي حدثت خالل السنة ،ولكنها كانت أعلى كثيراً
من املعتاد في الكثير من احمليطات دون املدارية ،وبخاصة
احمليط الهندي ،وعند خطوط العرض العليا من شمال
األطلسي وشمال غرب احمليط الهادئ .ووصلت درجات
حرارة سطح البحر بعيد الساحل الغربي ألستراليا كلها إلى
مستويات قياسية.
أوروبا وشمال ووسط آسيا
كان عام  2011سنة دافئة بصفة عامة في أوروبا وشمال آسيا.
فقد كانت رابع أحر سنة مسجلة ملنطقة شرق أوروبا وتاسع
أحر سنة مسجلة ملنطقة البحر املتوسط .ورغم الصيف
املعتدل نسبي ًا الذي شهد درجات حرارة قريبة من املتوسط،
أبلغت فرنسا وإسبانيا ،وسويسرا ،وبروكسل (بلجيكا)،
ولكسمبرغ كلها أنها شهدت أحر سنوات في تاريخها،
بينما شهدت اململكة املتحدة ثاني أحر سنة مسجلة على
رغم أنها شهدت أبرد صيف منذ ( 1993كان أبرد صيف
منذ  1962في أجزاء من أيرلندا) .كما شهدت النرويج سنة
مماثلة ألحر سنة مسجلة في تاريخها .وقد بدأت السنة حارة
وانتهت حارة .فبعد درجات حرارة فوق املتوسط بصورة
عامة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير (باستثناء شمال
شرق أوروبا ،حيث وصل عمق الثلج في سان بطرسبرغ،
االحتاد الروسي ،إلى مستوى قياسي في أوائل شباط/فبراير)،
كان الربيع دافئ ًا بصورة خاصة في غرب وشمال أوروبا ،إذ
سجلت بلدان عديدة أرقام ًا قياسية موسمية وشهرية .كما
كانت أشهر أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون
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وفي املناطق األخرى من آسيا ،كانت درجات احلرارة قريبة من
العادية .فقد شهدت املنطقتان الفرعيتان الشرقية والوسطى
من آسيا أبرد سنة لهما منذ ( 1996وإن شهدت كل منهما
درجات حرارة إقليمية فوق عادية) .وكان كانون الثاني/يناير
بارداً بصورة خاصة في أجزاء من شرق آسيا ،إذ شهدت اليابان
أبرد شهر كانون الثاني/يناير مسجل منذ  ،1986وكذلك
الصني منذ  ،1977وجمهورية كوريا منذ .1981
جنوب آسيا واحمليط الهادئ
كانت هناك مناطق معبرة عن درجات احلرارة األقل من العادية
في شرقي الصني (وخاصة اجلنوب الشرقي) وشبة اجلزيرة
الهندية  -الصينية .فقد كانت درجات احلرارة أعلى من
العادية ،وإن كانت أبرد في الغالب من درجات احلرارة في
 2010في جنوب آسيا حتى شبة القارة الهندية .وشهدت
أستراليا أبرد سنة منذ عام  ،2000مع درجات أقل من العادية
بصورة عامة في النصف الشمالي من البلد وأعلى من العادية
في اجلنوب .وكانت  2011أبرد سنة مسجلة في بعض األجزاء
الداخلية من شمالي أستراليا حيث قل املتوسط السنوي
لدرجات احلرارة مبقدار بلغ  ° 1.5درجة عن الدرجات العادية،
وخالف ًا لذلك ،كان الطرف اجلنوبي الغربي دافئ ًا بصورة
خاصة ،إذ شهدت أماكن كثيرة أحر سنة مسجلة تشهدها
على اإلطالق .وكانت درجات احلرارة في نيوزيلندا أعلى
ال من املعتاد.
قلي ً
البلدان األمريكية
كانت أمريكا الشمالية بصفة عامة أحر من املعتاد في .2011
فقد انخفضت درجات احلرارة في كندا إلى درجات قصرت
عن مستويات تسجيل األرقام القياسية التي سجلتها في
 ،2010ولكنها كانت مع ذلك أعلى بكثير من الدرجات
العادية ،إذ وصلت إلى تاسع أحر سنة مسجلة ( ° 1.4درجة
فوق الدرجة العادية) .وكانت جميع الفصول أحر من
املعتاد ،باستثناء فصل الربيع ،وسجل اخلريف ( ° 2.2درجة
مئوية أعلى من الدرجة العادية) ليصل بذلك إلى ثالث أحر

خريف ،وكان الصيف ( ° 1.2مئوية أعلى من الدرجة العادية)
رابع أحر صيف .وكانت جميع أجزاء البلد أحر من الدرجات
العادية في عام  ،2011باستثناء اجلنوب الغربي (البرتا،
وساسكاتشيوان ،وجنوب بريتيش كولومبيا) ،حيث كانت
درجات احلرارة أقرب إلى الدرجة العادية.
وفي اجلزء القاري من الواليات املتحدة كانت درجات احلرارة
أعلى بصورة عامة من املعتاد في ثلثي البلد من جهة الشرق
وقريبة من العادية في الثلث الغربي (محلي ًا أقل من الدرجة
العادية في الشمال الغربي) .أما بالنسبة للبلد ككل فجاء
ترتيبه عام  2011الثاني والعشرين كأحر سنة مسجلة ،إذ
كانت أعلى مبقدار  ° 0.6مئوية من متوسط القرن العشرين.
وكانت أحر سنة مسجلة بالنسبة لديالوير وجاءت بني العشرة
واليات األولى بني جميع واليات الشمال الشرقي ،بينما
شهدت تكساس ثاني أحر سنة مسجلة لها .وكان الصيف
حاراً بصفة خاصة ،إذ حقق ثاني أحر صيف مسجل بعد صيف
 ° 1.3( 1936مئوية فوق املتوسط) ،وسجلت أرقام قياسية في
تكساس ،ولويزيانا ،وأوكالهوما ،ونيومكسيكو .وكان الربيع
بارداً بصفة خاصة في الواليات الشمالية الغربية وفي األجزاء
املتاخمة لغربي كندا .وكان املتوسط السنوي لدرجات احلرارة
في والية أالسكا قريب ًا من املتوسط.
وكانت سنة  2011سنة شديدة احلرارة في املنطقة ،مبا في ذلك
أمريكا الوسطى واملكسيك وجنوب تكساس ،فتضرر النصف
الشمالي من املكسيك الذي تضرراً شديداً من اجلفاف.
وبالنسبة ملنطقة أمريكا الوسطى ككل (التي متتد أيض ًا داخل
جنوب تكساس) ،كانت تلك السنة ثالث أحر سنة مسجلة
(أعلى مبقدار  ° 1.01مئوية من الدرجة العادية) ولم حتقق
رقم ًا قياسي ًا ألنها كانت باردة نسبي ًا خالل شهري تشرين
الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر.
وكانت درجات احلرارة في أمريكا اجلنوبية أعلى قلي ً
ال من
املعتاد ،مع وجود حاالت شذوذ سنوي تبلغ  ° 0.27 +مئوية
في اجلنوب و  ° 0.29 +مئوية في الشمال .وفي األرجنتني،
احتلت السنة الترتيب احلادي عشر بني أحر السنوات املسجلة
( ° 0.34مئوية فوق الدرجة املعتادة) ،مع شتاء بارد ،ولكن
درجات احلرارة كانت أعلى كثيراً من درجة احلرارة العادية
بدءاً من شهر أيلول/سبتمبر وبعده .وشهد شمالي أمريكا
اجلنوبية درجات حرارة أعلى من الدرجة العادية ،استمرت
ملعظم السنة ،على الرغم من أن شرقي البرازيل قد شهد
درجات حرارة قريبة من درجات احلرارة املتوسطة خالل الفترة
من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر.

وشهدت منطقة الصحراء الكبرى/منطقة شبه اجلزيرة العربية
ثالث أحر سنة مسجلة (فوق الدرجة العادية مبقدار
مئوية)؛ وكانت السنوات الثالث األخيرة هي أحر ثالث
سنوات .وكان شمال غرب أفريقيا حاراً بصورة خاصة طوال
 ،2011وبخاصة في األشهر األولى من السنة؛ كما شهد شمال
شرق أفريقيا ارتفاع ًا في درجة احلرارة في النصف الثاني من السنة،
ولكن درجات احلرارة كانت قريبة من املتوسط في الشتاء والربيع.
وكانت  2011أيض ًا سنة حارة في غرب أفريقيا ( °0.75مئوية فوق
الدرجة العادية ،خامس أحر سنة) ،وشرق أفريقيا ( ° 1.17مئوية
فوق الدرجة العادية ،سادس أحر سنة)؛ وفي حالة شرق أفريقيا،
كانت أحر عشر سنوات منفردة هي السنوات العشر األخيرة،
وبذا يتبني بوضوح أن الفترة  2011-2002هي أحر عشر سنوات
مسجلة.
° 1.27

املوجات احلارة الرئيسية ودرجات احلرارة العالية املتطرفة
لم تكن هناك موجات حارة في  2011على نطاق تلك التي
حدثت في روسيا وأوروبا الشرقية في  ،2010وإن كانت
احلرارة قد ارتفعت بشكل ملموس في مناطق كثيرة.
وكانت درجة احلرارة املتوسطة في صيف أوكالهوما
بالواليات املتحدة (حزيران/يونيو – آب/أغسطس)
( ° 30.5مئوية) ،أعلى مبقدار  ° 4.0درجات مئوية من
املتوسط الطويل املدى) هي أعلى درجة حرارة مسجلة على
اإلطالق في أي والية أمريكية ،كما تخطت تكساس أيض ًا
الرقم القياسي السابق .واتسم ارتفاع احلرارة باتساقه أكثر مما
اتسم بشدته املتطرفة ،ومت حتطيم عدد قليل نسبي ًا من األرقام
القياسية العالية ،ولكن األرقام القياسية سجلت ألكبر عدد
من األيام عند درجة حرارة  100( ° 37.8فهرنهايت) أو
فوقها .إذ شهدت داالس استمرار درجة احلرارة عند ° 37.8
مئوية ( ° 100فهرنهايت) أو فوقها ملدة  40يوم ًا متعاقبة في
متوز/يوليو وآب/أغسطس لتقصر بذلك قلي ً
ال عن حتطيم
الرقم القياسي البالغ  42يوم ًا املسجل في  .1980وامتد احلر
الشديد أحيان ًا إلى شرقي الواليات املتحدة ،ليسجل مطار
نيووارك ( ° 42.2مئوية) ومطار واشنطن -داالس (° 40.6
مئوية) أرقام ًا قياسية غير مسبوقة في  22متوز/يوليو.

وأثر احلر املتطرف على منطقة القوقاز وأجزاء من الشرق
األوسط في متوز/يوليو .وسجل رقم قياسي وطني
مئوية في ميغري ،أرمينيا ،في  31متوز/يوليو ،كما سجل
عدد من احملطات أرقام ًا قياسية في أذربيجان .وارتفعت
درجات احلرارة مرات عديدة فوق  ° 50مئوية في جمهورية
إيران اإلسالمية والعراق والكويت في أواخر متوز/يوليو
أفريقيا ومنطقة شبه اجلزيرة العربية
كانت  2011سنة أخرى شديدة احلرارة في معظم أجزاء أفريقيا وأوائل آب/أغسطس ،فوصلت إلى  ° 53.3مئوية في متربة
على الرغم من أن احلرارة كانت أقل شدة منها في  ،2010التي (الكويت) في  3آب/أغسطس و  ° 52.6مئوية في أوميدية
كان واضح ًا أنها أحر سنة مسجلة شهدتها القارة .ولم يتحقق (جمهورية إيران اإلسالمية) في  27متوز/يوليو.
ذلك في اجلنوب األفريقي إلى حد ما ،ويرجع ذلك بدرجة كبيرة
إلى كثرة األمطار في املوسم املطير  2011-2010في املنطقة؛ كما وبينما شهد معظم شرق ووسط أوروبا صيف ًا بارداً نسبياً،
كانت أبرد سنة شهدها اإلقليم منذ  ،2000على الرغم من أنها ارتفعت احلرارة بصورة غير عادية في كل من الربيع واخلريف.
فسجلت أماكن عديدة في املنطقة أرقام ًا قياسية في نيسان/
كانت ال تزال فوق الدرجة العادية مبقدار  ° 0.55مئوية.
بلغ ° 43.7
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أبريل بالنسبة ألبكر التواريخ التي جتاوزت فيها درجة احلرارة
 ° 25مئوية أو  ° 30مئوية ،موجة حارة وأرقام ًا قياسية وطنية
لشهر تشرين األول/أكتوبر في اململكة املتحدة والدامنرك
وسلوفاكيا .وهناك درجتا حرارة الفتتان للنظر سجلتا في
إسبانيا وهما  ° 37.4مئوية التي سجلت في مرسيه في 9
نيسان/أبريل و  ° 36.5مئوية التي سجلت في خيريز دي
الفرونتيرا في  12تشرين األول/أكتوبر ،على التوالي ،وهما
أعلى درجتي حرارة تسجالن على اإلطالق في البر الرئيسي
إلسبانيا في هذا الوقت املتأخر من السنة.
وثمة رصدتان مهمتان متعلقتان بنصف الكرة اجلنوبي أجريتا في
شباط/فبراير ،إذ وصلت درجة احلرارة في تيمارو في 6شباط/فبراير
إلى  ° 41.3مئوية ،وهي أعلى درجة حرارة تسجل في نيوزيلندا
منذ  .1973بينما سجلت بورتو ديسيدو ( ° 47.73جنوباً)
 ° 40.1مئوية في  11شباط/فبراير ،وهي أبعد نقطة جنوب ًا تصل
فيها درجة احلرارة إلى  ° 40مئوية على اإلطالق في األرجنتني.
وبعد ذلك بفترة وجيزة وصلت درجة احلرارة في مومباي
(الهند) إلى أحر يوم يسجل فيها ،إذ بلغت  ° 41.6مئوية في
 16آذار/مارس .وفي نهاية السنة ،وصلت درجة احلرارة عند
القطب اجلنوبي إلى أعلى درجة حرارة مسجلة ،إذ بلغت ° 12.3
مئوية في  25كانون األول/ديسمبر.
الثلج والبرد القارس
شهد نصف الكرة اجلنوبي ثالث ظواهر استثنائية متعلقة
بالثلج خالل فصل الشتاء .ففي منتصف آب/أغسطس،
تعرضت نيوزيلندا إلى أهم سقوط منخفض املستوى للثلج
منذ  .1976وكان الثلج مترسب ًا حتى مستوى سطح البحر
فوق أجزاء كبيرة من ساوث الند .كما غطى الثلج الكثير من
ضواحي ولينغتون (وإن لم يغط وسط املدينة ذاته) ،بينما
شوهدت بعض كسف الثلج في أوكالند .وشهد كل من
مطار أوكالند وروتوروا أبرد يوم مسجل في  15آب/أغسطس
مع وصول درجة احلرارة اليومية القصوى فيهما إلى  ° 8.1مئوية
و  ° 5.7مئوية ،على التوالي .واستمرت هذه الظاهرة لعدة أيام
وتسببت في اضطرابات لعمليات النقل وإيصال البضائع.
وسقط الثلج بغزارة غير معتادة أيض ًا في شرق جنوب أفريقيا
في  26-25متوز/يوليو ،واألجزاء املرتفعة من منطقة أتاكاما
في شيلي في أوائل متوز/يوليو.
وأثر طقس بارد على نحو غير عادي على جنوب الواليات
املتحدة وشمال املكسيك في عدد من املناسبات في أوائل
السنة .وحدثت أهم الظواهر في أوائل شباط/فبراير .وسجلت
مدينة سيوداد خواريز في املكسيك درجة حرارة وصلت إلى
  ° 18مئوية في  4شباط/فبراير ،وهي أبرد درجة حرارة تسجلفي املدينة منذ  ،1950بينما سجلت نواتا رقم ًا قياسي ًا على
مستوى الوالية في أوكالهوما ،عندما وصلت إلى  ° 35 -مئوية
في  10شباط/فبراير .وفي احلني الذي شهدت فيه الكثير من
8

األجزاء في شمال الواليات املتحدة سقوط ثلوج فوق عادية في
شتاء  ،2011/2010حدث أبرز سقوط للثلوج خالل السنة في
 30-29تشرين األول/أكتوبر مع حدوث ظاهرة استثنائية في
أوائل املوسم أدت إلى تراكم ما بني  30إلى  80سنتيمتراً من
الثلوج في أجزاء كثيرة من الشمال الشرقي من غرب فرجينيا
إلى نيو إنغالند .وبلغ مجموع الثلوج التي سقطت على نيويورك
في  29تشرين األول/أكتوبر 7 ،سنتيمترات ،وهي أكبر كمية
ثلوج مسجلة تسقط في تشرين األول/أكتوبر خالل يوم واحد
هناك .وسقط الثلج الغزير املبلل في وقت من السنة كانت فيه
األشجار التزال حتمل كامل أوراقها ،مما تسبب في اإلضرار
بالنباتات وانقطاع على نطاق واسع في القدرة الكهربائية في
أنحاء املنطقة .و ُأعزيت  22حالة وفاة لهذه العاصفة.
وكانت األسابيع األولى من السنة باردة في شرق آسيا وسقطت
كميات كبيرة من الثلوج في بعض األماكن .وحدث أغزر
سقوط للثلوج في شرق جمهورية كوريا ،حيث سقط على
سامشيوك  100سنتيمتر بني  11و  14شباط/فبراير .كما
أحدثت الثلوج اضطراب ًا سيئ ًا في النقل في كانون الثاني/يناير
في أجزاء من جنوب الصني.
سقوط األمطار
السمات الرئيسية
وفق ًا ملركز البيانات العاملية لألرصاد اجلوية ( ،)NCDCاحتلت
كمية األمطار التي تسقط على سطح األرض ثاني أعلى مرتبة
مسجلة في  ،2011إذ بلغت  46مليمتراً فوق متوسطها خالل
الفترة  ،1990-1961لتأتي في املرتبة الثانية بعد  2010مباشرة
( 52مليمتراً فوق الكمية العادية) ،ولكن بتباين ملحوظ
بني املناطق املطيرة واملناطق اجلافة .وشملت املناطق الرئيسية
التي شهدت كميات أمطار أعلى كثيراً من كميات األمطار
العادية معظم استراليا ،وأجزاء كبيرة من جنوب شرق آسيا
واجلزر الواقعة في أقصى األجزاء الغربية من منطقة احمليط
الهادئ (اليابان ،والفلبني ،وإندونيسيا) ،واجلنوب اإلفريقي،
ومساحات كبيرة من البرازيل ،وكولومبيا وجمهورية فنزويال
البوليفارية ،وباكستان ،وغربي الهند ،وشمال وسط وشمال
شرق الواليات املتحدة واحلواف الشمالية الغربية ألوروبا.
وشهدت معظم هذه املناطق فيضانات كبيرة في وقت ما
خالل السنة (انظر القسم اخلاص بالفيضانات أدناه).
وشملت املناطق الرئيسية التي تسقط عليها كميات أمطار
تقل عن الكميات العادية جنوب الواليات املتحدة (وبخاصة
والية تكساس) وشمال املكسيك ،وأجزاء كبيرة من أوروبا
بعيداً عن الشمال الغربي وجزءاً كبيراً من شمال الصني .وعلى
الرغم من اجلفاف الشديد في تلك املناطق للجزء األعظم من
السنة (انظر القسم اخلاص باجلفاف أدناه) ،أسفرت األمطار
الغزيرة التي سقطت في أواخر السنة عن وصول الكميات
السنوية اإلجمالية التي سقطت على شرق أفريقيا في 2011
إلى كميات قريبة في معظمها من املتوسط.
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الشكل  – 6حاالت
الشذوذ السنوية في هطول
األمطار في املناطق البرية
في العالم في عام 2011؛
واستند التحليل إلى قياس
املطر مبقدار درجة واحدة
بالنقاط الشبكية باعتبارها
انحراف ًا معتاداً بالقياس
باملليمتر/شهري ًا عن
التركيز املعتاد على فترة
األساس
.2000-1951
(املصدر :املركز العاملي
ملناخيات الهطول ،دائرة
األرصاد اجلوية األملانية،
أملانيا)
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أوروبا والواليات املتحدة
اتسمت كل من أوروبا والواليات املتحدة بأوجه تباين جغرافي
بارزة فيما يتعلق بسقوط األمطار .فقد زادت كمية األمطار
التي سقطت على الواليات املتحدة كثيراً عن املتوسط فوق
معظم األجزاء الشمالية الوسطى والشمالية الشرقية من البلد،
وكانت  2011هي أكثر السنني املسجلة من حيث كمية األمطار
املسجلة بالنسبة لسبع واليات وللعديد من املدن الكبرى،
مبا في ذلك سينسناتي ،وديترويت ،وفيالدلفيا ،ونيووارك.
وخالف ًا لذلك كانت  2011سنة شديدة اجلفاف فوق معظم
اجلنوب .ووصلت ظروف اجلفاف إلى أشد حاالتها تطرف ًا في
تكساس ،التي شهدت ثاني أشد السنوات املسجلة جفافاً،
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بعد سنة  ،1917مع وصول نسبة اجلفاف إلى  46في املائة دون
املتوسط .وتعرض شمال املكسيك أيض ًا جلفاف شديد ،إذ
شهدت واليتا دوانغو وآغواسكالينتس أكثر سنواتهما جفاف ًا
خالل فترة ما بعد عام  1941كما أصبحت واليات عديدة
أخرى بني أكثر ثالث سنوات جفافاً.
وشهد معظم القارة األوروبية عجزاً كبيراً في كمية األمطار
السنوية التي سقطت في  ،2011مع تكون أشد الظروف جفاف ًا
في الربيع ثم مرة أخرى في اخلريف .إذ سجل أكثر فصول
الربيع جفاف ًا في أجزاء كثيرة من غرب أوروبا ،كما سجلت
أرقام قياسية وطنية في فرنسا وهولندا .وبعد الظروف األكثر

80N

80N

75N

75N

70N

70N

65N

65N

60N

60N

55N

55N

50N

50N

45N

45N

40N

40N

35N

35N

30N
30W

50E

40E

500

30E

250

20E

167

125

10E

100

0

80

10W

60

20W

40

20

30N
30W

الشكل  :7حاالت
الشذوذ في كميات
األمطار السنوية في أوروبا
للربيع (آذار/مارس –
أيار/مايو ،إلى اليسار)
واخلريف (أيلول/
سبتمبر – تشرين الثاني/
نوفمبر ،إلى اليمني) لعام
2011؛ التحليل القائم
على مقياس مطر شبكي
بفواصل قدرها درجة
واحدة كنسبة مئوية من
التركيز على فترة األساس
2000-1951
(املصدر :املركز العاملي
ملناخيات الهطول ،دائرة
األرصاد اجلوية األملانية،
أملانيا)
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بأخرى سجلت رقم ًا قياسي ًا في اجلفاف؛ وبالعكس ،كانت
تلك السنة هي ثاني أشد السنوات جفاف ًا على التوالي في
جزء كبير من جنوب وشرق اجنلترا ،مما أسفر عن عجز كبير
طويل املدى في كمية األمطار.

الشكل  :8حاالت
الشذوذ في كميات
األمطار السنوية في تايلند
لعام  ،2011معبراً عنها
بعدد املليمترات فوق
املتوسط الطويل املدى
أو حتته
(املصدر :إدارة األرصاد
اجلوية التايلندية)
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ = 1811.70
اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ = 622.60
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أمطاراً التي حدثت خالل الصيف ،وبخاصة في الشمال،
أصبحت الظروف شديدة اجلفاف مرة أخرى خالل اخلريف.
وكان شهر تشرين الثاني/نوفمبر جاف ًا بصورة استثنائية
في وسط أوروبا ،فالكثير من احملطات لم تسقط عليها أي
أمطار خالل الشهر ،وسجلت أملانيا ،والنمسا ،وسلوفاكيا،
وهنغاريا كلها أشد شهر تقوميي جفافاً ،كما حدث الشيء
نفسه في مرصد براغ (رغم وجود بيانات عن أكثر من 200
سنة) .وتغيرت ظروف اجلفاف في كانون األول/ديسمبر
مع سقوط كمية أمطار تزيد على املتوسط في غرب ووسط
أوروبا .وتركزت أكثر حاالت اجلفاف الشاذة تطرف ًا خالل
السنة في إقليمني :فقد كانت  2011أشد السنوات املسجلة
جفاف ًا في أجزاء من غرب فرنسا ومنطقة ميدالند في اجنلترا
(أشد السنوات املسجلة جفاف ًا منذ  )1921في أجزاء كثيرة
أخرى من غرب أوروبا ،كما سجلت أرقام قياسية في جزء
كبير من وسط وجنوب شرق أوروبا ،مبا في ذلك سلوفاكيا-
حيث شهدت ميل كوسيهي ( 262مليمتراً) أشد السنوات
جفاف ًا على اإلطالق في محطة سلوفاكيا -وفي هنغاريا،
وكرواتيا ،واجلبل األسود( .سقطت على بعض احملطات
في كرواتيا واجلبل األسود كميات تقل عن نصف املتوسط
السنوي ملا يسقط عليها من أمطار) .وكان االختالف مع
عام  2010الفت ًا للنظر في اإلقليم األخير ،حيث تعاقب على
هنغاريا أكبر السنوات التي شهدتها كمية األمطار مباشرة
بثاني أشد السنوات جفاف ًا في  .2011وأتبعت هيربانوفا
(سلوفاكيا) سنة سجلت رقم ًا قياسي ًا في كمية األمطار
10

وخالف ًا ملعظم القارة ،كانت  2011سنة شديدة األمطار في
األطراف الشمالية الغربية للقارة .وكان التباين الفت ًا للنظر
بصفة خاصة في اململكة املتحدة ،حيث شهدت اسكتلندا
أكثر سنواتها املسجلة أمطاراً .وعلى بعد مئات قليلة من
الكيلومترات من تسجيل رقم قياسي في انخفاض كمية
األمطار السنوية في وسط اجنلترا ،كان يجري أيض ًا تسجيل
رقم قياسي وكانت تلك أيض ًا أشد السنوات املسجلة أمطاراً
بالنسبة للنرويج ولتورشافني (جزر فارو) وألجزاء من شمال
وجنوب السويد .وامتدت ظروف سقوط األمطار باجتاه اجلنوب
خالل الصيف؛ إذ شهدت هولندا أكثر صيف مسجل لها من
حيث كمية األمطار .وشهدت الدامنرك ثاني أكثر صيف لها
من حيث كمية األمطار ،وسجلت رقم ًا قياسي ًا في كميات
األمطار الصيفية في العديد من األماكن في النصف الشمالي
من أملانيا .وكان هناك أيض ًا أمطار محلية ولكنها شديدة
الغزارة في أواخر تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر
في أماكن مختلفة حول البحر املتوسط (انظر القسم املتعلق
بالفيضانات أدناه).
جنوب آسيا واحمليط الهادئ
كانت  2011سنة شديدة األمطار فوق جزء كبير من جنوب
شرق آسيا ،أسهمت في حدوث فيضانات كارثية في عدد
من البلدان في املنطقة ،وبخاصة تايلند وكمبوديا (انظر
القسم اخلاص بالفيضانات أدناه) .فقد شهدت تايلند أكثر
سنة مسجلة من حيث كمية األمطار مع وصول متوسط كمية
األمطار إلى  24في املائة فوق الكمية العادية .وكان معظم
أستراليا أيض ًا شديد األمطار ،مع سقوط أمطار غزيرة بوجه
خاص خالل األشهر الثالثة األولى من السنة اقترنت بظاهرة
النينيا قوية .وكانت تلك ثاني أكثر سنة مسجلة ( 52في
املائة فوق الكمية العادية) من حيث كمية األمطار لوالية
غرب استراليا ،بينما كانت الفترة  2011-2010أكثر فترة
سنتني مسجلة من حيث كمية األمطار .ومع االجتاه غرباً،
كانت الصورة بالنسبة لكمية األمطار مختلطة في جنوب
آسيا ،فقد زادت كمية األمطار املوسمية كثيراً عن متوسطها
في موسم الرياح املمطرة في كل من باكستان وغرب الهند،
ولكنها كانت أقل كثيراً من املتوسط في شمال شرق الهند
وبنغالديش .وكانت كمية األمطار الساقطة في فترة الرياح
املوسمية املمطرة خامس أعلى كمية مسجلة ( 72في املائة
فوق املتوسط) في باكستان ولكنها كانت قرب املتوسط (أقل
بنسبة  1في املائة من املتوسط) في الهند.
وكانت الظروف في  2011أكثر جفاف ًا من املتوسط في أجزاء
كبيرة من جنوب الصني .فقد استمر اجلفاف الشديد الذي
أثر على أجزاء من شرق الصني في أواخر  2010حتى األشهر
األولى من  .2011وكانت الظروف جافة بصفة خاصة في
حوض يانغتز السفلى ،حيث وصلت كمية األمطار التي

الشكل  – 9التقسيمات
العشرية لسقوط األمطار
للفترة أيلول/سبتمبر
 - 2010آذار/مارس 2011
محتسبة باستخدام كافة
مصادر البيانات املناخية
ابتداء من  1900فصاعداً.
ً
(املصدر :هيئة األرصاد
اجلوية بأستراليا)
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سقطت خالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو إلى
 202مليمتر ،وهي كمية تقل بنسبة  53في املائة عن املتوسط
وتقل كثيراً عن الرقم القياسي السابق البالغ  320مليمتراً.
وبدءاً من حزيران/يونيو وبعده ،حل محل ظروف اجلفاف في
هذا اإلقليم كميات أمطار تزيد على املتوسط ،مع حدوث
فيضانات في بعض املناطق األبعد باجتاه اجلنوب .ولكن على
مسافات أبعد في الصني قلت كميات األمطار خالل صيف
فترة املوسميات إلى ما دون املتوسط بكثير .وشهدت هونغ
كونغ (الصني) أشد سنواتها جفاف ًا منذ  1963مع وصول
الكمية اإلجمالية السنوية  1477مليمتراً (وهي كمية تقل
عن املتوسط بنسبة  38في املائة).
أمريكا اجلنوبية وأفريقيا
كانت كمية األمطار أعلى كثيراً من املتوسط لثاني سنة على
التوالي في شمال غرب أمريكا اجلنوبية ،مع سقوط أكثر من
ضعف املتوسط السنوي لكميات األمطار على بعض أجزاء
كولومبيا ،وشهد جزء كبير من جمهورية فنزويال البوليفارية
سقوط كميات أمطار أعلى من املتوسط .كما شهدت أجزاء
كثيرة من البرازيل ،وبخاصة في حوض األمازون كميات
أمطار أعلى من املتوسط ،ولكنها لم تكن زيادة استثنائية.
ومع االجتاه نحو اجلنوب اتسمت الظروف باجلفاف خالل
النصف الثاني من السنة في النصف الشمالي من األرجنتني
مع انخفاض شديد في كمية األمطار خالل الفترة من آب/
أغسطس إلى كانون األول/ديسمبر تراوح بني  20و  40في
املائة دون املتوسط ،غير أنه لم يتم حتطيم أي أرقام قياسية.

وشهد موسم األمطار  2011/2010سقوط كميات أمطار أكبر
من املتوسط فوق أجزاء كثيرة من اجلنوب األفريقي ،وبخاصة
نصفه الغربي .وبلغت كمية األمطار التي سقطت خالل الفترة
من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس ما بني ضعفني وأربعة
أضعاف متوسط كمية األمطار فوق أجزاء كبيرة من اإلقليم
الذي يضم زمبابوي ،وبوتسوانا ،وناميبيا ،وأنغوال وشمال
جنوب أفريقيا ،وحدثت فيضانات في عدد من املناسبات.
وبلغت كمية األمطار خالل الفترة الـ  12شهراً من متوز/
يوليو  2010إلى حزيران/يونيو  2011أكثر من ضعفي متوسط
الكمية التي سقطت على األجزاء الشمالية الغربية من جنوب
أفريقيا .وفي منطقة الساحل ،كانت الكميات اإلجمالية التي
سقطت خالل موسم األمطار الرئيسي قريبة من املتوسط أو
ال بصورة عامة ،أما في شرق أفريقيا فقد حلت
أقل منه قلي ً
محل ظروف اجلفاف الشديدة ،التي سادت في بعض األماكن
حتى أيلول/سبتمبر (انظر القسم اخلاص بالفيضانات أدناه)،
ظروف غزيرة األمطار خالل األشهر الثالثة األخيرة من السنة.
حاالت اجلفاف الرئيسية
كارثة إنسانية في شرق أفريقيا
حدث جفاف شديد في أجزاء من شرق أفريقيا في أواخر
 2010واستمر طوال اجلزء األكبر من  .2011وشملت أشد
املناطق تأثراً املناطق شبه اجلافة في شرق وشمال كينيا وغرب
الصومال وبعض املناطق احلدودية في جنوب أثيوبيا.
فمعدل سقوط األمطار في هذا اإلقليم كان دون املعدل
العادي ملوسمني متعاقبني من مواسم األمطار «األمطار
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الشكل  :10كميات
األمطار لشرق أفريقيا
للفترة من شباط/فبراير
إلى أيلول/سبتمبر 2011
(إلى اليسار) والفترة من
تشرين األول/أكتوبر إلى
كانون األول/ديسمبر
( 2011إلى اليمني)
كنسبة مئوية للمتوسط
املقدر للفترة 2009-1983
محسوب ًا باستخدام بيانات
مستقاة من محطات
مختلطة وبيانات سواتل
(املصدر :مركز التنبؤ
باملناخ ،الواليات املتحدة)
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القصيرة» في تشرين األول/أكتوبر -كانون األول/ديسمبر
 2010و «األمطار الطويلة» في آذار/مارس – أيار/مايو
 .2011وأدرج اجلفاف في الفترة  2011-2010إلى جانب
الفترتني  1984-1983و  2000-1999كأهم ثالث حاالت
جفاف خالل آخر  60سنة في شرق وشمال كينيا؛ وكانت
تلك الـ  12شهراً أشد فترة جفاف أيض ًا مسجلة في بعض
األماكن داخل اإلقليم .وكان للجفاف خالل الفترة -2004
 2005أيض ًا تأثير كبير على اإلقليم بشكل عام ولكنه كان
أقل شدة في كينيا .وكانت كمية األمطار خالل الـ  12شهراً
من تشرين األول/أكتوبر  2010إلى أيلول/سبتمبر 2011
أقل من الكميات العادية بنسبة تتراوح بني  50و  80في
املائة في معظم املنطقة .وكانت تأثيرات اجلفاف على البشر
شديدة ،وبخاصة في الصومال وكينيا ،مع حدوث مجاعة
كبيرة ونزوح سكاني واسع النطاق .ويقدر مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة أن  13مليون شخص
احتاجوا إلى مساعدات إنسانية.
وحدث تغير مفاجئ في النمط في أوائل تشرين األول/
أكتوبر مع بدء سقوط أمطار غزيرة في األسبوع الثاني
من الشهر استمرت حتى كانون األول/ديسمبر.
وبالفعل تلقت أجزاء كثيرة من شمال شرق كينيا
وسواحلها كميات تزيد كثير اً على متوسط كمية
األمطار التي تسقط عليها خالل موسم تشرين األول/
أكتوبر  -كانون األول/ديسمبر بكامله .ولم يسقط
على منطقة واجير في شمال شرق كينيا سوى 73
مليمتر اً من األمطار في الـ  12شهر اً من تشرين األول/
أكتوبر  2010إلى أيلول/سبتمبر ( 2011وهي كمية
تقل بنسبة  76في املائة عن املتوسط الطويل املدى البالغ
12
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 310مليمترات) ،وهي أشد فترة  12شهر اً من اجلفاف
بعد  ،1950ولكنها تلقت بعد ذلك  508مليمترات
خالل األشهر الثالثة من تشرين األول/أكتوبر إلى
كانون األول/ديسمبر ،وهي كمية تزيد بنسبة  64في
املائة عن متوسطها السنوي كما أنها ثالث فترة مسجلة
من حيث كمية األمطار خالل املدة من تشرين األول/
أكتوبر إلى كانون األول/ديسمبر .وفي حني أن األمطار
التي سقطت في آخر السنة وفرت غوث ًا في أكثر املناطق
تضرر اً ،فإنها قد تسببت في تلف بعض احملاصيل وفي
اضطرابات أخرى.
اجلفاف واحلرائق في أنحاء أخرى من العالم
حدث أهم جفاف خالل السنة خارج شرق أفريقيا في
جنوب وسط الواليات املتحدة واملناطق املتاخمة في شمال
املكسيك .وكما ذكر آنفاً ،سجلت أرقام قياسية سنوية
عديدة النخفاض كميات األمطار على جانبي احلدود.
واستمرت أشد فترة جفاف من تشرين األول/أكتوبر
 2010إلى تشرين األول/أكتوبر  ،2011قبل أن يجيء بعض
الغوث بسقوط كميات أمطار فوق املتوسط بصورة عامة في
تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر .وحدثت
خسائر كبيرة في الزراعة وحاالت نقص في املياه في كل
من الواليات املتحدة واملكسيك .كما أسهمت ظروف
اجلفاف في اشتعال حرائق كبيرة .ونشب أسوأ هذه احلرائق
في أيلول/سبتمبر بالقرب من أوسنت ،تكساس ،إذ أشعل
 13 000هكتار ود ّمر أكثر من  1600منزل .ولم يبلغ عن أي
حاالت وفاة.

وأثرت ظروف اجلفاف على أجزاء كبيرة من أوروبا خالل
السنة ،وبخاصة في الربيع واخلريف ،ومرة أخرى مع خسائر
في الزراعة في أكثر املناطق تضرراً .كما تعطلت حركة الشحن
في نهر الدانوب نتيجة انخفاض مستويات النهر في أواخر
اخلريف .وأسفرت ظروف اجلفاف في الربيع عن زيادة خطر
اشتعال احلرائق في أجزاء كثيرة من غرب أوروبا ،واشتعلت
حرائق كبيرة عديدة في أواخر نيسان/أبريل وأوائل أيار/
مايو ،وبخاصة في أيرلندا وجنوب اجنلترا .كما أسهمت
ظروف اجلفاف في حدوث عاصفة ترابية بالقرب من روستوك
(أملانيا) في  8نيسان/أبريل ،حدثت خاللها ثماني وفيات
في حوادث الطرق.
ومن أكثر حرائق الغابات تدميراً في تاريخ كندا حريق أدى إلى
اشتعال أجزاء كبيرة من مدينة سليف ليك في ألبرتا في أيار/
مايو .فقد دمر نحو  40في املائة من مباني املدينة .وتسبب
هذا احلادث في أكبر خسائر ناشئة عن أي كارثة طبيعية في
تاريخ كندا لشركات التأمني إذ بلغ مجموع املطالبات نحو
 700مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.
وتسببت األمطار الغزيرة التي أثرت على أجزاء كبيرة من
استراليا في أواخر  2010وأوائل  2011في منو نباتي غير عادي
في الكثير من املناطق القاحلة من وسط وغرب أستراليا،
أدى بعد ذلك إلى اشتعال حرائق على نطاق واسع خالل
النصف الثاني من  .2011وأسفر الصيف الذي اتسم بسقوط
كميات كبيرة جداً من األمطار عن حدوث موسم هادئ
حلرائق الصيف في شرق أستراليا ،ولكن الوضع كان مختلف ًا
في الغرب .إذ أسفر حريق شب في أوائل شباط/فبراير على
الطرف اجلنوبي الشرقي لبيرث في تدمير  72منز ًال ،وهي أسوأ
خسارة في املمتلكات تنتج عن حريق في غرب أستراليا منذ
 .1961كما شبت حرائق أخرى مدمرة في اإلقليم في تشرين
الثاني/نوفمبر.
فيضانات مدمرة في أنحاء كثيرة من العالم
كانت إحدى السمات الرئيسية لعام  2011الفيضانات املدمرة
التي حدثت في أنحاء كثيرة من العالم ،سواء الفيضانات
الرئيسية التي استمرت لفترات طويلة والناشئة عن حاالت
مناخية موسمية شاذة ،والفيضانات القصيرة األجل أو
الفيضانات السريعة الناشئة عن ظواهر متطرفة على نطاقات
زمنية تبلغ أيام ًا أو ساعات.
البرازيل
فيما يتعلق باخلسائر في األرواح ،حدثت واحدة من أكبر
الظواهر املتطرفة املنفردة في البرازيل يومي  11و 12كانون
الثاني/يناير عندما حدث فيضان خاطف جنم عن سقوط
كمية أمطار جتاوزت  200مليمتر في غضون ساعات قليلة
في منطقة جبلية تبعد نحو  60كيلومتراً في شمال ريو
دي جانيرو ،تسبب في ما ال يقل عن  900حالة وفاة ،نتج
معظمها عن انهيارات أرضية .وكان هذا الفيضان واحداً
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من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البرازيل (ثمة ظاهرة
أخرى مقاربة لها في الشدة ،هي اإلعصار املداري واشي الذي
ضرب الفلبني في كانون األول/ديسمبر ،والذي يرد وصفه في
القسم اخلاص باألعاصير املدارية أدناه).
جنوب شرق آسيا
من حيث التأثير الشامل كانت أهم ظاهرة في السنة هي
الفيضان الذي حدث في جنوب شرق آسيا .وقد جنم
هذا الفيضان عن استمرار سقوط كميات أمطار مبعدل
فوق املتوسط حتى منتصف السنة في املنطقة التي يقع
مركزها فوق شمال تايلند (زادت كميات األمطار التي
سقطت خالل الفترة أيار/مايو -تشرين األول/أكتوبر
عن  35في املائة من املتوسط) وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية أكثر مما جنم عن أي ظاهرة متطرفة منفردة.
وحدثت فيضانات كبيرة في حوضي ميكونغ وتشاو
فرايا في أواخر أيلول/سبتمبر ،فتسبب في غمر طويل
املدى أدنى املجرى استمر ألسابيع .وتضررت كمبوديا
وأجزاء من فييت نام بشدة في فيضان نهر ميكونغ ،بينما
شهدت تايلند وأجزاء كبيرة من بانكوك واملنطقة احمليطة
بها فيضانات خالل الفترة من تشرين األول/أكتوبر إلى
أوائل كانون األول/ديسمبر ،تسببت في خسائر كبيرة
نتيجة تضرر املمتلكات وتعطيل الصناعة .وأعزيت
 1000حالة وفاة في البلدان الثالثة إلى الفيضان ،في
الوقت الذي قدر فيه البنك الدولي إجمالي اخلسائر
االقتصادية في تايلند بنحو  45بليون دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة كان نحو  70في املائة منها في قطاع
الصناعات التحويلية.

الشكل  :11حالة اجلفاف
في أمريكا الشمالية في
آخر تشرين األول/أكتوبر
2011

(املصادر :املركز
الوطني للبيانات
املناخية/اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوي ()NOAA
بالتعاون مع وزارة الزراعة
في الواليات املتحدة
ومركز التنبؤ باملناخ
التابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوي ( ،)NOAAواملركز
الوطني للتخفيف من
آثار اجلفاف ،الواليات
املتحدة؛ وهيئة البيئة
الكندية ،وهيئة الزراعة
واألغذية الزراعية الكندية
واللجنة الوطنية للمياه
واملرفق الوطني لألرصاد
اجلوية ،املكسيك).
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أستراليا
حدثت فيضانات على نطاق واسع في شرق استراليا ،وبخاصة
في الفترة من أواخر كانون األول/ديسمبر إلى أوائل شباط/
فبراير ،وكانت أشد املناطق تضرراً هي جنوب شرق كوينزالند
وشمال فيكتوريا ،اللتني شهدتا أكثر السنوات املسجلة من
حيث كمية األمطار .كما شهدت مدينة بريسبني أسوأ
فيضانات حتدث بها منذ  1974مع غمر للممتلكات الواقعة
على الضفاف النهرية .وقدرت اخلسائر اإلجمالية الناجمة عن
الفيضان بنحو  1.3بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
في فيكتوريا ،وبعدة باليني من الدوالرات في كوينزالند.
باكستان
تضررت باكستان بشدة من الفيضانات الناشئة عن األمطار
املوسمية لثاني سنة على التوالي ،وإن كانت أسوأ األضرار
قد انحصرت في مناطق أصغر من تلك التي تضررت في
 ،2010عندما تسببت كميات أمطار هائلة سقطت على
شمال باكستان في حدوث فيضانات في أنحاء مستجمع
مياه السند مع تدفقها نحو أدنى املجرى .وفي ،2011
تركزت األمطار املتطرفة في مقاطعة السند اجلنوبية التي
زادت كمية األمطار التي سقطت عليها بنسبة  248في املائة
عن املتوسط .وسقط على محطة ميتهي  1348مليمتراً خالل
فترة ثالثة أشهر (سقطت كلها تقريب ًا خالل أسابيع قليلة)،
وهي كمية تقترب من خمسة أضعاف املتوسط خالل تلك
الفترة.

املتوسط في أواخر تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/
نوفمبر .وحدثت أكثر الظواهر تطرف ًا في ليغيوريا في شمال
غرب إيطاليا ،عندما سقط على بروغيتو دي فارا 472
مليمتراً خالل ست ساعات في  25تشرين األول/أكتوبر،
وسقط على فيكوموراسو ،قرب جنوه 400 ،مليمتر خالل
 12ساعة في  4تشرين الثاني/نوفمبر .كما شهد جنوب
غرب فرنسا سقوط كمية متطرفة من األمطار تلقت خاللها
إحدى احملطات أكثر من  900مليمتر خالل األيام التسعة من
 1إلى  9تشرين الثاني/نوفمبر .وأبلغ عن  19حالة وفاة من
هاتني الظاهرتني في إيطاليا .بينما كانت هناك أيض ًا خسائر
في األرواح في إسبانيا وتونس واجلزائر ،وفي أماكن أخرى
في إيطاليا في ظواهر منفصلة في روما وفي إقليم كالبريا/
ميسينا.
كما حدثت فيضانات سريعة في أجزاء من شمال ووسط
أوروبا خالل الصيف .وحدثت إحدى أهم هذه الظواهر في
كوبنهاغن في  2متوز/يوليو ،عندما سقط  135مليمتراً من
األمطار خالل  24ساعة.

أمريكا الوسطى
شهدت أمريكا الوسطى فيضانات كبيرة في تشرين األول/
أكتوبر ،تفاقمت بتأثير األمطار الغزيرة ،التي جنمت عن
منخفض جوي مداري ،فسقط  1513مليمترا من األمطار
في هويزوكار ،السلفادور ،خالل فترة األيام العشرة من 10
إلى  20تشرين األول/أكتوبر .وحدثت أسوأ فيضانات في
الواليات املتحدة وكندا
السلفادور ،وإن كانت غواتيماال ونيكاراغوا وهندوراس
كانت الفيضانات سمة معتادة خالل  2011في شمال وكوستاريكا قد تضررت أيضاً .وقد أعزيت  105حاالت وفاة
الواليات املتحدة واملناطق املتاخمة لها في كندا ،فضال عن لهذه الظواهر.
املناطق الواقعة أدنى املجاري املائية في اإلقليم .وشهد الربيع
وأوائل الصيف أمطاراً كثيرة للغاية في الكثير من املناطق شرق آسيا
الوسطى ،وبخاصة وادي أوهايو واجلزء العلوي من وسط في شرق آسيا تسببت األعاصير املدارية في حدوث
الغرب في الواليات املتحدة ومقاطعات املراعي املبذورة في فيضانات في أجزاء عديدة من املنطقة ،وبخاصة في اليابان
كندا ،التي شهدت بعض أسوأ الفيضانات املسجلة .كما في أيلول/سبتمبر نتيجة لكل من تاالس ( )Talasوروك
حدثت فيضانات كبيرة في الربيع في شمال شرق الواليات ( ،)Rokeإذ تسببت تاالس في سقوط أمطار ملدة  72ساعة
املتحدة وفي مقاطعة كيبيك الكندية .وتسببت أمطار وصلت كميتها إلى  1652.5مليمتر في كاميكيتاياما في
الربيع الغزيرة التي اقترنت بانصهار الثلج املتراص املتراكم مقاطعة نارا ،وهو رقم قياسي وطني .وسقطت على شبه
في املناطق الشمالية في فيضانات كبيرة أدنى املجرى خالل جزيرة كوريا كميات أكثر انتظام ًا خالل الصيف .وسجل
الفترة من أيار/مايو إلى حزيران/يونيو .وشهدت أجزاء من ذلك الصيف رقم ًا قياسي ًا لكمية األمطار الساقطة املسجلة
نهر امليسيسيبي أسوأ فيضانات منذ عام  ،1933كما حدثت جلمهورية كوريا التي بلغ متوسطها الوطني  1048مليمتراً
فيضانات كبيرة في نهر ميسوري وعدد من األنهار الكندية 44( .في املائة فوق متوسط الفترة  )2011-1973وتلقت
واستمرت فيضانات املراعي املبذورة الكندية لفترات طويلة سيول  1131مليمتراً في متوز/يوليو وحدة ( 187في املائة
بصورة استثنائية ،مع استمرا الغمر ألكثر من أربعة أشهر في فوق متوسط الفترة  ،)2011-1908وهو ثاني أكثر الشهور
عدد من األماكن .وفي فترة الحقة من السنة تسبب اثنان املسجلة فيها أمطاراً ،و  1702مليمتر في الصيف ( 91في
من األعاصير املدارية ،هما أيرين (آب/أغسطس) ولي املائة فوق متوسط الفترة  .)2011-1908وحدثت فيضانات
(أيلول/سبتمبر) ،في سقوط كميات متطرفة من األمطار كبيرة في املدينة في أواخر متوز/يوليو.
وفي تسجيل أرقام قياسية للفيضانات في أجزاء من شمال
شرق أفريقيا
شرق الواليات املتحدة.
تالشت ظروف اجلفاف في منطقة شرق أفريقيا في أواخر
البحر األبيض املتوسط وأوروبا
 .2011وكانت كميات األمطار أعلى بكثير من املتوسط في
احمللية
الصعد
على
نسبيا
املركزة
تسبب عدد من العواصف
الكثير من املناطق في الفترة من تشرين األول/أكتوبر إلى
في فيضانات سريعة شديدة في غرب ووسط منطقة البحر كانون األول/ديسمبر مع حدوث حاالت جفاف في بعض
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املناطق نتيجة لذلك .وحدث أكثر الفيضانات تسببا في
األضرار في دار السالم (جمهورية تنزانيا املتحدة) ،حيث
سقط  260مليمتراً من األمطار خالل األيام الثالثة من  21إلى
 23كانون األول/ديسمبر .وأعزيت أكثر من  40حالة وفاة
لهذه الفيضانات.

الهادئ ( 7أعاصير ،بينها  3أعاصير أثرت أيض ًا على منطقة
أستراليا -مقابل معدل متوسط قدره  5أعاصير) .وتشهد
منطقة أستراليا عادة زيادة في النشاط خالل سنوات النينيا.
وقد أسهم عدم وجود هذه الزيادة في  2011في انخفاض
العدد اإلجمالي على الصعيد العاملي.

ملخص نشاط األعاصير املدارية على الصعيد العاملي في

وكان النشاط أقل كثيراً من املعدل في جنوب غرب حوض
احمليط الهندي ( 5أعاصير ،مقابل متوسط معدله  15إعصاراً)
وحوض شمال احمليط الهندي ( 2إعصار ،مقابل متوسط
معدله  5أعاصير) وكان العدد اإلجمالي املوسمي للفترة
 2011-2010جلنوب غرب حوض احمليط الهندي ( 4أعاصير،
بينها نظام واحد مت خارج املنطقة املدارية) ثاني أقل عدد
من بدء االحتفاظ بسجالت .كما شهد شمال غرب احمليط
الهادئ ( 21إعصاراً ،مقابل معدل متوسط قدره  26إعصاراً)
أيض ًا نشاط أقل من املعتاد ،وإن كان أكثر نشاط ًا من .2010

2011

مرة أخرى كان نشاط األعاصير املدارية على الصعيد العاملي
أقل من املتوسط في  2011بعد نشاط منخفض بصورة
استثنائية في  .2010فقد حدث  74إعصاراً استوائي ًا في
( 2011بينها نظامان حتوال إلى خارج املنطقة املدارية) .وكان
هذا العدد أقل بكثير من متوسط الفترة  2010-1981البالغ
 85إعصاراً ،وإن كان ذلك العدد أعلى من عدد األعاصير
التي رصدت في  2010والتي بلغ عددها  67إعصاراً ،والذي
سجل رقم ًا قياسي ًا ألقل عدد من األعاصير منذ بدء عصر وكان أكثر األعاصير شدة عند الوصول إلى البر هو اإلعصار
ياسي في أوائل شباط/فبراير :إذا كان من الفئة  4عندما ضرب
السواتل.
ساحل ( Mission Beachبني تاونسفيل وكيرنز) ليصبح أشد
كما كان عدد النظم األكثر شدة أقل من املتوسط .فقد نظام عند الوصول إلى البر على الساحل الشرقي الستراليا منذ
وصل  38نظام ًا منها إلى شدة إعصار في 3 ،2011ووصل  1918 22على األقل .وأعزيت حالة وفاة واحدة إلى ياسي وإن
إلى شدة إعصار كبير (الفئة الثالثة وما فوقها)  ،مقارنة كانت قيمة األضرار في املمتلكات قد جتاوزت بليون دوالر من
مبتوسطي الفترة  2010-1981اللذين يبلغان  47و  23على دوالرات الواليات املتحدة .غير أن أسوأ إعصار شهدته السنة
التوالي ،ولم يصل أي إعصار إلى فئة الشدة  ،5وكان أكثر من حيث التأثير على البشر كان هو اإلعصار واشي ()Washi
النظم شدة مع اقترابها جميع ًا من الفئة ( 4دورا في شمال
شرق األطلسي ،وإفيليا في شمال األطلسي ،ونامنادول ،الذي كانت شدته عاصفة مدارية فقط (السرعة القصوى
وسونغداند مويفا في شمال غرب احمليط الهادئ ،وياسي في الستمرار هبوب الرياح  26م/ث )1-ولكنها تسببت في
حدوث فيضانات بالغة الشدة في مينداناو في الفلبني خالل
منطقة أستراليا).
الفترة  18-16كانون األول/ديسمبر ،وتسببت في نحو 1000
ولثاني سنة على التوالي ،أصبح شمال األطلسي نشط ًا حالة وفاة وتشريد ما يقرب من  300 000شخص .ثمة إعصار
باملخالفة للنشاط العاملي املنخفض ،مع تكون ما مجموعه آخر تسبب في خسائر كبيرة في األرواح هو اإلعصار ،Thane
 19إعصاراً (مقارنة مبتوسط قدره  12إعصاراً) ،مساوي ًا لعام الذي تسبب في حدوث نحو  50حالة وفاة في ساحل الهند
 2010كثالث أنشط موسم مسجل .غير أن الكثير من هذه اجلنوبي الغربي في  30كانون األول/ديسمبر .ثمة ظاهرة
األعاصير كانت ضعيفة نسبياً ،وكان عدد النظم األكثر شدة مدمرة أخرى تتعلق بوصول اإلعصار  Ireneإلى البر وهو
( 7أعاصير و  4أعاصير رئيسية) قريب ًا من املعتاد .وخالف ًا إعصار من الفئة  1ضرب الشمال الشرقي للواليات املتحدة
لذلك ،كان شمال شرق احمليط الهادئ أقل نشاط ًا من املعدل في أواخر آب/أغسطس وتسبب في أضرار جتاوزت قيمتها
املتوسط للعدد اإلجمالي لألعاصير ( 11مقابل معدل متوسط  7باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ،جنم معظمها
يبلغ  )17غير أن  10أعاصير من بني الـ  11إعصاراً في تلك
املنطقة وصلت شدتها إلى أعاصير .ومتثل زيادة نشاط شمال عن الفيضانات.
احمليط األطلسي ونقصان نشاط شمال شرق احمليط الهادئ
العواصف التي حتدث خارج املنطقة املدارية واألعاصير
سمة مميزة لسنوات النينيا.
احللزونية املهمة
وكان النشاط اإلجمالي قريب ًا من املعدل املتوسط في منطقة
أستراليا ( 12إعصاراً ،بينما املتوسط  )11وجنوب غرب احمليط تسببت عاصفتان رئيسيتان ،هما  Joachimالتي حدثت
في منتصف كانون األول/ديسمبر و  Dagmarالتي حدثت
 3يعرف احلد األدنى للفئة  3بأنه أقصى رياح مستمرة ملدة دقيقة خالل الفترة  28-25كانون األول/ديسمبر في تدمير واسع
واحدة تبلغ سرعتها  50متراً في الثانية أو أكثر وتعرف الفئة  4بأن النطاق ناجم عن الرياح .وحدثت التأثيرات الرئيسية للعاصفة
سرعتها تصل  59متراً في الثانية أو أكثر ،والفئة  5بأن سرعتها تصل  Joachimفي وسط أوروبا ،بينما أثرت  ،Dagmarالتي تسببت
إلى  70متراً في الثانية أو أكثر .وتساوي هذه القيم رياح تستمر ملدة أيض ًا في عرام عصفي مدمر ،بصفة أساسية في بلدان الشمال
 10دقائق بسرعات تصل إلى  44و  52و  62م/ثانية تقريباً ،على وفي منطقة كالينيغراد وسان بطرسبرغ في االحتاد الروسي.
التوالي (معيار املنظمة .)WMO
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وأحدثت العاصفتان كلتاهما عصفات ريحية تزيد سرعتها
على  150كيلومتراً في الساعة ،مع رصد عصفة ريحية بلغت
سرعتها  233كيلومتراً في الساعة في أثناء مرور  Dagmarفوق
مرتفع اجلبال الشاهقة في ( Juvasshøeالنرويج).
وكانت سنة  2011واحدة من أنشط مواسم األعاصير
احللزونية املسجلة في الواليات املتحدة ،إذ حدث العديد
من األعاصير احللزونية الكبيرة ،وبخاصة في نسيان/أبريل
وأيار/مايو ،وشهدت نحو ضعفي املعدل املتوسط لألعاصير
احللزونية الطويلة األجل .وتسبب إعصار حلزوني حدث في
جوبلن ،ميسوري ،في  157حالة وفاة في أيار/مايو ،ليصبح
بذلك أكثر األعاصير احللزونية املنفردة فتك ًا في الواليات
املتحدة منذ عام  .1947ويعد عام  2011مع عامي 2004
و  2008أكثر مواسم األعاصير احللزونية املسجلة نشاط ًا،4
واملساوي لثاني أكبر عام إذ تسبب في  553حالة وفاة.
ويشمل هذا ستة أعاصير حلزونية مت التأكد من أنها أعاصير
من الرتبة  5على مقياس فوجيتا احملسن ( ،)EFاألمر الذي
يجعل هذه السنة ثاني أعلى سنة بالنسبة لعدد األعاصير
احللزونية من الرتبة  ،5بعد سنة السبعة أعاصير احللزونية
املسجلة في .1974

مرة أخرى كان نطاق اجلليد البحري في  2011في املنطقة
القطبية الشمالية أقل كثيراً من املعدل املتوسط .فبعد
املستويات املنخفضة القياسية أو شبه القياسية لتلك الفترة من
العام خالل النصف األول من  ،2011وصل إلى املستوى األدنى
املوسمي في  9أيلول/سبتمبر ،وهو  4.33مليون كيلومتر مربع
(أقل بنسبة  35في املائة من متوسط الفترة )2000-1979
وذلك وفق ًا للمركز الوطني لبيانات الثلج واجلليد في الواليات
املتحدة .5وكان هذا هو ثاني حد أدنى موسمي منخفض
مسجل ،إذ يزيد مبقدار  0.16مليون كيلومتر مربع عن احلد
األدنى املسجل في  .2007وخالف ًا ملوسم  ،2007كانت املمرات
الشمالية الشرقية والشمالية الغربية خالية من اجلليد لفترات
خالل صيف  .2011بل إن حجم اجلليد البحري كان أقل من
املتوسط ،إذ قدر أنه بلغ رقم ًا قياسي ًا منخفض ًا قدره 4200
كيلومتر مكعب ،متجاوزاً بذلك الرقم القياسي البالغ 4580
كيلومتراً مكعباً ،الذي بلغه في .2010
وتذبذبت النطاقات الشاذة للجليد البحري في املنطقة القطبية
اجلنوبية خالل  2011ولكن متوسط نطاق اجلليد البحري على
مدار السنة ككل كان قريب ًا من معدله املتوسط .وكان نطاق
اجلليد البحري أقل بكثير من املتوسط خالل األشهر األولى
من السنة ،ويرجع ذلك إلى حد كبير لغياب التغطية اجلليدية
الصيفية املعتادة في اجلزء الشرقي من بحر روس ،ووصل لفترة
وجيزة إلى مستويات منخفضة قياسية بالنسبة للسنة في
شباط/فبراير ،ولكنه عادة إلى قيمة قريبة من املتوسط بحلول
أيار/مايو .وبعد بقائه قرب املستويات العادية حتى تشرين
الثاني/نوفمبر ،أصبح نطاق اجلليد البحري أعلى بكثير من
املتوسط في كانون األول/ديسمبر ،نتيجة لبطء تكسر اجلليد
في القطاع الواقع بني  ° 20غرب ًا و  ° 20شرقاً.
وفي األماكن األخرى ،ونتيجة لبرودة الشتاء في شمال شرق
أوروبا ،وصل نطاق اجلليد البحري الشتوي في بحر البلطيق
إلى  300 000كيلومتر مربع في  25شباط/فبراير ،ليصل بذلك
إلى أوسع رقعة منذ .1987
نضوب األوزون في املناطق القطبية في 2011

في  ،2011كانت ذروة ثقب األوزون فوق املنطقة القطبية
اجلنوبية ،التي اتسمت باتساع الرقعة وزيادة الشدة عن القيم
املتوسطة الطويلة املدى لها ،ذات حجم عادي خالل العقد
األخير .وساعد على نضوب األوزون انخفاض درجات احلرارة
الستراتوسفيرية دون متوسطها بصورة عامة في املنطقة القطبية
اجلنوبية في الشتاء والربيع.

 4في وقت كتابة هذا التقرير ،يأتي العدد اإلجمالي لألعاصير
احللزونية في املرتبة الثالثة بعد  2004و  ،2008غير أن هناك عدداً
من األعاصير احللزونية واحملتمل أنها حدثت في أواخر السنة التزال  5رأت أفرقة أخرى تستخدم درجات استبانة وخوارزميات مختلفة
قيد الدراسة وقد تضاف إلى العدد اإلجمالي لألعاصير احللزونية في قليالً ،مثل جامعة برميني بأملانيا ،أن القيمة الدنيا لعام  2011أقل
 2011إذا مت تأكيد حدوثها.
بقليل من قيمة عام .2007
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وكانت املساحة اليومية القصوى لثقب األوزون في
هي  24.4مليون كيلومتر مربع في  8تشرين األول/أكتوبر.6
وتزيد هذه الرقعة مبقدار  5.8مليون كيلومتر مربع عن متوسط
 2000-1979ولكنها تقل مبقدار  6ماليني كيلومتر مربع عن
الرقم القياسي البالغ نحو  30مليون كيلومتر مربع املسجل في
 .2000وبعد أخذ متوسط مساحة ثقب األوزون على مدى
كامل فترة ذروة مساحة األوزون ( 7أيلول/سبتمبر13 -
تشرين األول/أكتوبر) ،وصلت مساحة ثقب األوزون في
 2011إلى  22.5مليون كيلومتر مربع ،وهي قيمة قريبة من
متوسط فترة ما بعد .1990
2011

ومت الوصول إلى احلد األدنى للمتوسط اليومي لألوزون خالل
 2011في  8تشرين األول/أكتوبر ،مع تسجيل  99وحدة
دوبسون ( .)DUويقل هذا الرقم عن متوسط الفترة -1979
 2000البالغ  125.4وحدة دوبسون كما وصل إلى أدنى قيمة
له منذ عام  .2006وقد رصد أدنى رقم مسجل في  ،1994وبلغ
 73وحدة دوبسون.

0

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

وشهد  2011أهم نضوب لألوزون يرصد في املنطقة القطبية
الشمالية حتى اآلن نتيجة الستمرار انخفاض درجات
احلرارة في الستراتوسفير السفلي فوق املنطقة في شتاء
 .2011/2010وبلغ النضوب اإلجمالي لألوزون في طبقة الـ
 20-18كيلومتر إلى ما يقرب من ضعفي أعلى كمية رصدت
في  1996و  2005ووصل النقصان في عمود األوزون الكلي
في املناطق املجاورة إلى  40في املائة .ويحتوي نحو  45في
املائة من دوامة املنطقة القطبية الشمالية على عمود إجمالي
لألوزون يقل عن  275وحدة دوبسون عند ذروة الفجوة ،مع
الوصول إلى أقل قيم في أواخر آذار/مارس تبلغ نحو -220
 230وحدة دوبسون ،متثل فقدان ًا مماثال في كميته 7ملا يرصد
في دوامة املنطقة القطبية اجلنوبية خالل  ،2010التي متثل
سنة نضوب ضعيف نسبيا ألوزون املنطقة القطبية اجلنوبية.

الشكل  – 13التطور
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 :املركز العاملي
لبيانات استشعار الغالف
اجلوي عن بعد ،وهو واحد
من مراكز البيانات العاملية
للمراقبة العاملية للغالف
اجلوي ،ويستضيفه
املركز الفضائي األملاني.
والبيانات املستخدمة
في وضع هذا الرسم
البياني مستمدة من
جهازين االستشعار عن
بعد هما METOP-A/
 GOME-2وENVISAT/
 ،SCIAMACHYوهي

نتيجة لعدد من احلسابات
اللوغارمتية).

 7تزيد مستويات األوزون الطبيعي في املنطقة القطبية الشمالية
خالل الربيع مبقدار  100وحدة دوبسون عن نظيراتها في املنطقة
 6مت احلصول على العدد  26مليون كيلومتر مربع باستخدام أجهزة القطبية الشمالية ،ومن ثم يمُ ثل كمية مقيسة قدرها 230-220
ال لكمية
أخرى ،والفرق هنا ناشئ عن اقتراحات مختلفة في خوارزميات وحدة دوبسون في املنطقة القطبية الشمالية فقدان ًا مماث ً
عملية التجهيز التي تتم في السواتل بالنسبة للمناطق التي التزال مقيسة في املنطقة القطبية اجلنوبية قدرها  130-120وحدة
دوبسون.
مظلمة في اجلزء املبكر من املوسم.
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احملركات الرئيسية للتقلبية املوسمية والتقلبية
فيما بني السنوات للمناخ العاملي
ثمة أمناط عديدة واسعة النطاق لتقلبية املناخ العاملي تؤثر في النينيا فتكون عادة باردة نسبي ًا على النطاق العاملي (انظر
الظروف فوق أجزاء كبيرة من العالم على النطاقات الزمنية الشكل .)2
املوسمية وفيما بني السنوات.
القطبية الثنائية للمحيط الهندي ()IOD
ظاهرة النينيو -التذبذب اجلنوبي ()ENSO
يتعرض اجلزء االستوائي من احمليط الهندي أيض ًا لتذبذبات في
رمبا تكون ظاهرة النينيو -التذبذب اجلنوبي ( )ENSOهي درجات حرارة سطح البحر ،وإن كان على أساس أقل انتظام ًا من
أشهر األمناط العاملية الرئيسية لتقلبية املناخ من سنة إلى أخرى .احمليط الهادئ .ويصف تعبير القطبية الثنائية للمحيط الهندي
( )IODمنط لتقلبية تؤثر على اجلزءين الغربي والشرقي من
في الظروف العادية تكون درجات حرارة سطح البحر احمليط .وعندما تكون الثنائية القطبية للمحيط الهندي في
في وسط وشرق املنطقة االستوائية من احمليط الهادئ أبرد منطها املوجب ،تكون مياه احمليط أدفأ من متوسط درجة احلرارة
بعدة درجات منها في الغرب ،القترانها بتأثيرات التيارات في اجلزء االستوائي الغربي من احمليط الهندي (بعيد الساحل
احمليطية الباردة بعيد الساحل الغربي ألمريكا اجلنوبية .وفي الشرقي ألفريقيا) وأبرد من متوسط درجة احلرارة في اجلزء
الطور احلار للنينيو ،ترتفع درجات حرارة في وسط وشرق الشرقي االستوائي من احمليط الهندي ،وبخاصة إلى اجلنوب
املنطقة االستوائية للمحيط الهادئ إلى مستويات فوق من جزيرتي جاوه وسومطرة اإلندونيسيتني .ويصدق العكس
املستويات العادية مبقدار يتراوح بني  ° 3و ° 4مئوية في أشد عندما تكون القطبية الثنائية للمحيط الهندي في منطها
احلاالت تطرفاً ،على الرغم من أن درجة واحدة مئوية إلى السالب.
 ° 2مئوية هي األقرب لظاهرة النينيو املعتادة .ويسفر ذلك
عن انخفاض في تدرج درجة احلرارة من الغرب إلى الشرق وثمة احتمال أكبر في حدوث ظواهر القطبية الثنائية املوجبة
في املنطقة االستوائية من احمليط الهادئ ،ومن ثم يحدث للمحيط الهندي ( )IODفي سنوات النينيو ،وحدوث ظواهر
انخفاض في تدرج ضغط الهواء وتقل شدة الرياح التجارية القطبية الثنائية السالبة للمحيط الهندي ( )IODفي سنوات
الشرقية عبر املنطقة املدارية من احمليط الهادئ .وأما في الطور النينيا ،ولكن هذه العالقة ال حتدث بنسبة واحد إلى واحد .إذ
البارد (النينيا) فيحدث العكس ،ويكون اللسان البارد في ترتبط ظواهر القطبية الثنائية املوجبة مبعدل سقوط أمطار أقل
املنطقة االستوائية من احمليط الهادئ أقوى من املعتاد ،وتتعزز من املتوسط في أجزاء كبيرة من استراليا ،وغرب إندونيسيا،
الرياح التجارية عبر املناطق املدارية .وتتكون ظاهرتا النينيو ومبعدل سقوط أمطار فوق املتوسط في شرق أفريقيا ،وعلى
والنينيا كلتاهما عادة حول منتصف السنة وتستمران ملدة العكس من ذلك ،تنحو سنوات القطبية الثنائية السالبة
تتراوح بني  9أشهر و 12شهراً ،حتى األشهر األولى من السنة للمحيط الهندي ( )IODإلى أن تكون ممطرة في أستراليا،
التالية.
وجافة في شرق أفريقيا.
وتؤثر ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ( )ENSOعلى
املناخ بطرائق كثيرة فوق أجزاء كبيرة من العالم ،بعضها يبعد تذبذب املنطقة القطبية الشمالية /تذبذب شمال احمليط
كثيراً عن احمليط الهادئ .وتقترن ظاهرة النينيو بخطر تكون األطلسي ()NAO/AO
ظروف أشد جفاف ًا من الظروف العادية في مناطق مثل شرق
استراليا ،واملنطقة اإلندونيسية ،والهند ،واجلنوب األفريقي ،تذبذب املنطقة القطبية الشمالية ( )AOوتذبذب شمال احمليط
ومنطقة الكاريبي ،وشمال شرق البرازيل .وعلى العكس األطلسي ( )NAOمنطان وثيقا الصلة لتقلبية دوران الغالف
من ذلك ،تنحو سنوات النينيو إلى أن تكون أكثر أمطاراً اجلوي عند خطوط العرض املتوسطة والعالية في نصف الكرة
من املعتاد على الساحل الغربي ألمريكا اجلنوبية ،وشمال الشمالي .وفي النمط املوجب ،تكون ظاهرة الضغط املرتفع
األرجنتني ،وأوروغواي ،واملنطقة االستوائية من شرق دون املدارية أقوى من املعتاد ،مثلها مثل املناطق ذات الضغط
أفريقيا ،واجلزر الواقعة في املنطقة املدارية الوسطى للمحيط املنخفض عند خطوط العرض العالية (مثل مناطق الضغط
الهادئ ،وجنوب الواليات املتحدة .كما تؤثر ظاهرة النينيو املنخفض في أيسلندا وجزر شبه جزيرة أالسكا) مما يسفر عن
على درجة احلرارة وعلى حدوث األعاصير املدارية ،مع ميل تعزيز دوران الغالف اجلوي الغربي عبر خطوط العرض املتوسطة.
ملحوظ الرتفاع درجات العاملية لتصبح دافئة عادة خالل ويصدق عكس ذلك عندما تضعف الظاهرة دون املدارية في
املناطق ذات الضغط املنخفض عند خطوط العرض العالية،
سنوات النينيو.
والتدفقات الشرقية الشاذة عبر خطوط العرض املتوسطة .وكما
وبصفة عامة تكون تأثيرات النينيا عكس تأثيرات النينيو ،إذ يشير االسم ،يصف تعبير تذبذب منطقة شمال احمليط األطلسي
تزداد مث ً
ال خطورة سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في ( )NAOهذا النمط للتقلبية فوق قطاع شمال احمليط األطلسي
أستراليا ،وشبة القارة الهندية ،واجلنوب األفريقي كما يزداد فقط ،ويصف تعبير تذبذب املنطقة القطبية الشمالية النمط
خطر حدوث جفاف في جنوب الواليات املتحدة .أما سنوات التقلبي فوق كامل نصف الكرة الشمالي.
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وحتدث التأثيرات الرئيسية لتذبذب املنطقة القطبية الشمالية
( )AOوتذبذب شمال احمليط األطلسي ( )NAOفي الشهور
األكثر برودة .وعندما تكون هذه التذبذبات في منطها املوجب
يكون هناك ميل نحو حدوث عواصف أكثر عدداً وأشد قوة
فوق شمال احمليط األطلسي .ويسفر هذا عادة عن فصول شتاء
أدفأ وأكثر أمطاراً فوق شمال ووسط أوروبا وشرقي الواليات
املتحدة ،وعن ظروف باردة جافة فوق شمال كندا وغرينالند.
وتنعكس هذه العالقات في النمط السالب؛ وبصفة خاصة،
في األمناط السالبة يكون هناك ارتباط قوي بني تذبذب شمال
احمليط األطلسي ودرجات حرارة شتوية دون املتوسط في شمال
ووسط أوروبا .وتتضح تأثيرات الطورين املوجب والسالب
لتذبذب املنطقة القطبية الشمالية ( )AOوتذبذب شمال
احمليط األطلسي ( )NAOمن خرائط درجات احلرارة الشهرية
الشاذة لشهري كانون األول/ديسمبر ( 2010الطور السالب)
وكانون األول/ديسمبر ( 2011الطور املوجب) (يتم إدخال
الشكل املرجعي)
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النمط احللقي اجلنوبي ( ،)SAMالذي يعرف أيض ًا باسم
تذبذب املنطقة القطبية اجلنوبية ( ،)AAOهو نظير تذبذب
املنطقة القطبية الشمالية في نصف الكرة اجلنوبي ،وتبنى
األرقام القياسية التي تصفه بطريقة مماثلة للطريقة التي تبنى
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املوجبة للنمط احللقي اجلنوبي ( )SAMعلى وجود ظاهرة
اﺧﺘﻼف اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 1990-1961
دون مدارية أقوى ومنخفض أقوى محيط باملنطقة القطبية
اجلنوبية وتدفق معزز بينهما( .ونتيجة لعدم وجود مناطق
برية عند خطوط العرض اجلنوبية العالية ،فإن املنخفض احمليط
باملنطقة القطبية اجلنوبية يكون أكثر اتصا ًال واتساق ًا مقارنة واألجزاء الواقعة في أقصى جنوب نيوزيلندا ،وكلها تنحو إلى احلاالت الشاذة لدرجة
أن تكون أدفأ من املعتاد خالل الفترات التي يكون فيها النمط احلرارة العاملية والسطحية
بنظيرة في نصف الكرة الشمالي).
(فترة األساس -1961
هو
البر
على
املناخ
إلى
بالنسبة
األهم
ً.
ا
موجب
اجلنوبي
احللقي
 )1990لشهر كانون
والتدفق الغربي املعزز في الطور املوجب للنمط احللقي اجلنوبي تعزيز حزام الضغط دون املداري املرتفع في الطور املوجب
األول/ديسمبر 2010
له تأثير محدود فقط على املناطق البرية وذلك ألن املناطق للنمط احللقي اجلنوبي ( ،)SAMالذي يقترن عادة مبعدل (الشكل األعلى) وشهر
البرية في نطاق خطوط العرض التي يتم خاللها التدفق ال سقوط أمطار أقل من املتوسط في جنوب استراليا (وخاصة في كانون األول/ديسمبر
( 2011الشكل األسفل)
توجد إال في جنوب أمريكا اجلنوبية ،شبه جزيرة أنتاركتيكا اجلنوب الغربي) وفي جنوب نيوزيلندا.
التي توضح أمناط درجة
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احلرارة املعتادة خالل
طور سالب ()2010
وطور موجب ()2011
لتذبذب املنطقة القطبية
الشمالية وتذبذب شمال
األطلسي.
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة
ووحدة البحوث املناخية
بجامعة ،East Angilia
اململكة املتحدة)
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مصادر البيانات واملعلومات األساسية األخرى
مجموعات البيانات الثالث اخلاصة بدرجات احلرارة ،املستخدمة في هذا املطبوع هي:
•

•

•

مجموعة بيانات  ،HadCRUT3التي أعدها مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة ،ووحدة البحوث
املناخية ( )CRUبجامعة .East Anglia
مجموعة بيانات أعدها املركز الوطني للبيانات املناخية (الواليات املتحدة) ،باستخدام بيانات درجات احلرارة السطحية،
واملستقاة من الشبكة التاريخية العاملية للمناخيات ( )GHCNوالنسخة  3bملجموعة البيانات اخلاصة بدرجات حرارة
سطح البحر املمتدة واملعاد بناؤها (.)ERSST
حتليل  GISTEMPالذي ُيعده معهد
والفضاء ( ،)NASAالواليات املتحدة.

Goddard

للدراسات الفضائية ( )GISSفي الوكالة الوطنية للمالحة اجلوية

تستخدم في هذا املطبوع فترة مرجعية موحدة هي  1990-1961لبيانات درجات احلرارة العاملية.
ميكن احلصول على مختلف مجموعات البيانات ومزيد من املواد األساسية اخلاصة بالبيانات على الصفحات الشبكية للمعاهد
التالية:
مركز هادليhadobs.metoffice.com :
املركز الوطني للبيانات املناخيةwww.ncdc.noaa.gov :
معهد  Goddardللدراسات الفضائيةdata.giss.nasa.gov/gistemp/:
تشمل املصادر األخرى للبيانات املستخدمة في هذا املطبوع:
Climate Prediction Center, United States (El Niño/La Niña, Arctic Oscillation, North Atlantic
Oscillation): www.cpc.ncep.noaa.gov
National Snow and Ice Data Center, United States (sea ice): www.nsidc.org
National Climate Centre, Australian Bureau of Meteorology (El Niño/La Niña, Indian Ocean Dipole):
www.bom.gov.au/climate
Global Precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst, Germany: gpcc.dwd.de
WMO Regional Association VI (Europe) Regional Climate Centre on Climate Monitoring, Deutscher
Wetterdienst, Germany: www.dwd.de
Climatic Research Unit, University of East Anglia (temperature, precipitation, circulation indices):
www.cru.uea.ac.uk

املناطق الفرعية املستخدمة في هذا املطبوع هي املناطق احملددة في تقرير التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( .)IPCCوميكن االطالع على حدودها في األشكال املختلفة الواردة في تقرير الهيئة ( )IPCCعلى املوقع التالي:
www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/384.htm.

:ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باجلهة التالية
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