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اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ
الطقس

الﻤﻨاخ

الﻤاﺀ

اﻟﺸﻤﺲ
إن الﺸﻤﺲ تﺒعﺚ الﻄاﻗة الﻼزمة لﺠﻤﯿﻊ أﺷﻜال الﺤﯿاة ﻋلى وجﮫ اﻷرض .والﺤﯿﻮاﻧات والﺒﺸﺮ – تﺤﺘاج إلى الﻤاﺀ الﺴاﺋﻞ مﻦ أجﻞ الﺒقاﺀ .والﺸﻤﺲ
ّ
يﺘﺒﺨﺮ
وھﻲ تﺴﯿّﺮ الﻄقﺲ وتﯿارات الﻤﺤﯿﻄات والﺪورة الهﯿﺪرولﻮجﯿة .وھﻲ تﺰ ّود الﺪورة الهﯿﺪرولﻮجﯿة بالﻄاﻗة الﻼزمة وتﺠعﻞ الﻤاﺀ
الﺘﻲ تﺠﺴﺪ مﺰاجﻨا وأﻧﺸﻄﺘﻨا الﯿﻮمﯿة .وھﻲ مﺼﺪر إلهام الﻤﻮﺳﯿقى بﺸﻜﻞ مﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي لﯿﻨﺰل بعﺪ ذلﻚ مﺠﺪداً إلى اﻷرض.
والﺘﺼﻮيﺮ والﻔﻦ.
وﻋلى امﺘﺪاد  11ﻋاماً يﺘعاﻇﻢ ﻧﺸاط الﺸﻤﺲ ويﺘﻀاﺀل مﻊ ﻇهﻮر ﺧﻄﻮط
والﺸﻤﺲ ﻧﺠﻢ ،تﻤاماً مﺜﻞ الﻨﺠﻮم الﺘﻲ ﻧﺮاھا ﻓﻲ الﺴﻤاﺀ ً
لﯿﻼ ولﻜﻨﮫ الﻤﺠال الﻤﻐﻨاﻃﯿﺴﻲ الﺘﻲ تلﺘﻒ ﺣﻮل الﺸﻤﺲ دورياً وتﺘﺸابﻚ معها إلى
ﻗﺮيﺐ وﻗﺮيﺐ جﺪاً .والﺸﻤﺲ الﺘﻲ تقﻊ ﻋلى بُعﺪ  150ملﯿﻮن ﻛﯿلﻮمﺘﺮ الﺴﻄﺢ ،مُﺤﺪﺛة بقعاً ﺷﻤﺴﯿة تﺘﻨقﻞ ﻋلى وجﮫ الﺸﻤﺲ .وتﺰايﺪ الﻨﺸاط
صلﺐ مﻨﻈﻮمﺘﻨا الﺸﻤﺴﯿة وتُﻀﻔﻲ ﻋلى الﻤﻐﻨاﻃﯿﺴﻲ الﺬي لﮫ صلة بالﺒقﻊ الﺸﻤﺴﯿة يﻤﻜﻦ أن يﺆدي إلى ّ
تﻮھﺠات
تقﺮيﺒاً ﻋﻦ اﻷرض ھﻲ ﻓﻲ ُ
ﻛﻮﻛﺒﻨا ما يﻜﻔﻲ مﻦ الﺪفﺀ لعﯿﺶ وﻧﻤاﺀ الﻜاﺋﻨات الﺤﯿة .وﻗﺪ ﻇلﺖ ﺷﻤﺴﯿة وﻛﺘﻞ إﻛلﯿلﯿة وﻏﯿﺮ ذلﻚ مﻦ الﻈﻮاھﺮ اﻹلﻜﺘﺮومﻐﻨاﻃﯿﺴﯿة
ھﺬه الﻜﺘلة الﺴاﺧﻨة مﻦ الﺒﻼزما الﻤﺘﻮھﺠة ﻋلى مﺪى  4.5بلﯿﻮن ﺳﻨة الﺒعﯿﺪة الﻤﺪى .والﺸﻔﻖ القﻄﺒﻲ )اﻷﺿﻮاﺀ الﺸﻤالﯿة( والﺸﻔﻖ الﺠﻨﻮبﻲ
)اﻷﺿﻮاﺀ الﺠﻨﻮبﯿة( إﻧﻤا ھﻤا تﺠلﯿان مﺮﺋﯿان لﻤﻨاخ الﻔﻀاﺀ.
القﻮة الﻤﺤﺮﻛة الﺪاﻓعة للﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﺤﯿاة ﻋلى وجﮫ اﻷرض.
ُﻗﻄﺮ الﺸﻤﺲ يﺒلﻎ ﻗﺮابة  1.39ملﯿﻮن ﻛﯿلﻮمﺘﺮ ) 864 000مﯿﻞ( أو
 109مﺮات ﻗﻄﺮ اﻷرض .وتﺒلﻎ درجة الﺤﺮارة ﻓﻲ ﻗلﺐ الﺸﻤﺲ
ﻗﺮابة  15ملﯿﻮن درجة مﺌﻮية ) 27ملﯿﻮن درجة ﻓهﺮﻧهايﺖ( .وتﺒلﻎ
درجة ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺸﻤﺲ – الﺠﺰﺀ الﺬي بﺈمﻜاﻧﻨا رؤيﺘﮫ – ﻗﺮابة
 5 500درجة مﺌﻮية ) 10 000درجة ﻓهﺮﻧهايﺖ(.
وبﺪون الﻨﻮر والﺤﺮارة اللﺬيﻦ تﺒعﺜهﻤا الﺸﻤﺲ باﻃﺮاد تﺘﻮﻗﻒ الﺤﯿاة
ﻋلى وجﮫ اﻷرض .وﺣﺮارة الﺸﻤﺲ تﺠعﻞ الﻤاﺀ الﺴاﺋﻞ أمﺮاً مﻤﻜﻨاً
ﻋلى ﻛﻮﻛﺒﻨا .وجﻤﯿﻊ أﺷﻜال الﺤﯿاة – الﺒﻜﺘﯿﺮيا والﻨﺒاتات والﺤﺸﺮات

والﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا تﻮﻓﺮ الﺨﺒﺮات
والﺨﺪمات الﻼزمة لﺘﺴﺨﯿﺮ ﻃاﻗة الﺸﻤﺲ ووﻗايﺘﻨا مﻨها ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
وذلﻚ يﺸﻤﻞ تﻮﻓﯿﺮ رصﺪات وتﻨﺒﺆات ﻓﻲ مﺠال الﻄقﺲ ﻋلى مﺪار
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رصﺪ ﻏازات االﺣﺘﺒاس
الﺴاﻋة وﻃﻮال أيام اﻷﺳﺒﻮع،
الﺤﺮاري ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي ،واﻹﺷعاع ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ،والهﺒاﺀ
الﺠﻮي ،واﻷوزون ،وآﺛار ذلﻚ ﻋلى اﻹﻧﺴان والﻤﻨاخ والهﻮاﺀ وجﻮدة
الﻤاﺀ والﺤﯿاة ﻓﻲ الﺒﺤﺮ والﺒﺮ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﻃﻮال ﺗﺎرﯾﺦ اﻷرض ﺗﻐﯿّﺮت ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺸﻤﺲ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﺬﻟﻚ آﺛﺎر ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ .وﻣﻨﺬ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﻠﯿﺪي اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ  12 000ﻋﺎم ﻣﻀﺖ ﺗﻤﯿﺰ
اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﻲ وﻟﻮ أﻧﮫ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﺘﻐﯿﺮات ﺻﻐﯿﺮة
ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض .وھﺬه
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻄﻔﯿﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺴﺒّﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪورات اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ
اﻟﺴﺤﺐ
ﺗﻄﺎل ﻣﺪار اﻷرض ﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ ،واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻏﻄﺎﺀ ُ
وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض .وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ
اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ آﺛﺎر إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرات
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﺴﺒّﺒﺖ ﻓﻲ ازدھﺎر واﻧﮭﯿﺎر إﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ
أﻟﻤﺎﯾﺎ وﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.

وﻣﻘﺪار ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﺎه ﺳﻄﺢ اﻷرض ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﺮج
اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ زاوﯾﺘﮭﺎ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪار اﻷرض
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻤﯿﺔ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻋَ ﺒﺔ أو اﻟﺘﻲ
ﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ،
ﯾﻌﻜﺴﮭﺎ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ.
وإﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﺘﺼﮫ أو ﯾﻌﻜﺴﮫ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ) ً
ﻣﺜﻼ
اﻟﺴﺤﺐ( ﯾﺒﻠﻎ ﺳﻄﺢ اﻷرض .وﺗﻤﺘﺺ اﻷرض ﻣﻌﻈﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ُ
ً
ھﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ وﯾﻨﻌﻜﺲ ﺟﺰﺀ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺠﺪداً ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺀ .وإﺟﻤﺎﻻ ﻓﺈن
ﻗﺮاﺑﺔ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻮارد ﯾﻤﺘﺼﮫ إﻣﺎ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
ﻟﻸرض أو ﺳﻄﺢ اﻷرض ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﺠﺪداً ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺀ وﻻ ﯾُﺤﺪث ذﻟﻚ اﺣﺘﺮاراً ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض.
وﺑﺪون أﺛﺮ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ھﺬا ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض  18درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ) 0درﺟﺔ
ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ( ،وھﻲ درﺟﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﯿﺶ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﮭﺪ
اﻟﯿﻮم  14درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ) 59درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ( .وأﺛﺮ اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺤﺮاري اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ھﺬا ﺗﺰﯾﺪه ﺗﻌﺰﯾﺰاً ﺗﺮ ّﻛﺰات ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﺑﺎﻃﺮاد ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.

اﻟﺸﻤﺲ وﺗﻐ ّﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
إن ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﺜﮭﺎ ﻣﺪار اﻷرض ﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ إﻧﻤﺎ ھﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺗﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎخ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﺣﺎﻟﯿﺎً ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﯿّﻒ ﻣﻌﮭﺎ.
وﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ ُﺗﻄﻠﻖ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي .وھﺬه
ً
اﺧﺘﻼﻻ ﻓﻲ ﺗﻮازن ﻃﺎﻗﺔ اﻷرض.
اﻟﻐﺎزات ﺗﺤﺒﺲ ﺣﺮارة اﻟﺸﻤﺲ و ُﺗﺤﺪث
وﺑﻠﻐﺖ ﺗﺮﻛﺰات ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن  405.5ﺟﺰﺀاً ﻓﻲ اﻟﻤﻠﯿﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم
وﻻ ﺗﺰال آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع .وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ُ 1990ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  41ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ – اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ – ﺑﻔﻌﻞ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺤﺮاري ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ .وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺮاﺑﺔ  82ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
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وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﺀ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ارﺗﻔﻌﺖ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻘﺮاﺑﺔ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺠﻠﯿﺪ
آﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺬوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺒﯿﻦ واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮار ،وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﺤﺮ
آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وھﻲ ﻛﻠﮭﺎ أﻣﻮر ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ
اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﻘﺼﻮى.
واﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﺎﺗﻠﯿﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ أن َﺧﺮج ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻢ ﯾﺮﺗﻔﻊ وأن اﻻﺣﺘﺮار اﻟﺬي ﻟﻮﺣﻆ ﻣﺆﺧﺮاً ﻓﻲ اﻷرض ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﻤﺲ.

اﻟﺸﻤﺲ ورﻓﺎھﻨﺎ وﺻﺤﺘﻨﺎ
تلعﺐ أﺷعة الﺸﻤﺲ دوراً مﺤﻮرياً ﻓﻲ ﺣﯿاة اﻹﻧﺴان ورﻓاھﮫ .ﻓهﻲ لﻸرصاد الﺠﻮية ّ
تﻮﻓﺮ معلﻮمات وإﻧﺬارات بﺨﺼﻮص مﺴﺘﻮيات اﻷﺷعة
تﺒعﺚ إﻧﺘاجاً مﺘﺰايﺪاً مﻦ مادة الﺴﯿﺮوتﻮﻧﯿﻦ الﺘﻲ تﺆﺛﺮ ﻓﻲ مﺰاجﻨا .ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة وتعﻤﻞ مﻊ الﺴلﻄات الﺼﺤﯿة ﻋلى ﻧﺸﺮ ﻧﺼاﺋﺢ مﻔﯿﺪة
والﺘعﺮّ ض الﻤﻔﺮط ﻷﺷعة الﺸﻤﺲ ،باﻹﺿاﻓة إلى تﺰايﺪ ﺧﻄﺮ ﻧقﺺ تﺘعلﻖ بالﺴﻼمة لعامة الﺠﻤهﻮر.
ﻓﯿﺘامﯿﻦ دال ،يﺆﺛﺮ ﺳلﺒاً ﻋلى مﺰاجﻨا .وھﺬا يُﻼﺣﻆ بﺸﻜﻞ ﺧاص
وﻃﺒقة اﻷوزون ﻓﻲ الﻄﺒقة العلﯿا مﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي )الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮ(
ﻓﻲ الﺘقلﺒات الﻤﻮﺳﻤﯿة ﻓﻲ الﻈﻮاھﺮ الﻨﻔﺴاﻧﯿة ذات الﺼلة بالﺘعﺮّ ض
تﺤﻤﻲ اﻹﻧﺴان مﻦ اﻹﺷعاع ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﻲ وإﺷعاع الﺸﻤﺲ الﻤُﻀﺮ
لﺴاﻋات أﻃﻮل أو أﻗﺼﺮ ﻷﺷعة الﺸﻤﺲ ،وال ﺳﯿﻤا أﻋﺮاض الﻤﺰاج
بالﺼﺤة .وتﺮﻛﺰات اﻷوزون ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي تﺨﺘلﻒ بﻄﺒﯿعة
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ االﻧﺘﺤار.
والقلﻖ الﺸﺪيﺪ،
الﺤال بﺤﺴﺐ الﻔﺼﻞ وﺧﻂ العﺮض ووجﻮد الﺒقﻊ الﺸﻤﺴﯿة .ومﻊ ذلﻚ
ومﺆﺷﺮ اﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة معﯿار دولﻲ لقﯿاس ﻗﻮة اﻷﺷعة ﻓﻮق تﺒﯿّﻦ ،ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ ﺛﻤاﻧﯿﻨات القﺮن الﻤاﺿﻲ ،أن درع اﻷوزون آﺧﺬ
الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة ﻓﻲ مﻜان وزمان مﺤﺪديﻦ .والعﺪيﺪ مﻦ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة ﻓﻲ الﻨﻔاد بﻤا يﺘﺠاوز إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ الﻤﺮاﺣﻞ الﻄﺒﯿعﯿة ،ﻧﺘﯿﺠة لﻤﻼمﺴة
ذرات الﻜلﻮر والﺒﺮوم لﻸوزون وتﺪمﯿﺮھا لﺠﺰيﺌات اﻷوزون .وﻗﺪ
ﻓﺮط الﺘعﺮّ ض ﻷﺷعة الﺸﻤﺲ يﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ آﺛار مُﻀﺮة بالﺒﺸﺮة أدى ذلﻚ إلى اتﺨاذ إجﺮاﺀات دولﯿة للﺘﺨلﺺ تﺪريﺠﯿاً مﻦ إﻧﺘاج أﺷﺪ
والعﯿﻨﯿﻦ وﻧﻈام الﻤﻨاﻋة .ويعﺘقﺪ الﺨﺒﺮاﺀ أن أربعة مﻦ أصﻞ الﻤﻮاد الﻜﯿﻤﯿاﺋﯿة ﺿﺮراً .وبﻔﻀﻞ الﺘﺪابﯿﺮ الﻤﺘﺨﺬة بﻤﻮجﺐ بﺮوتﻮﻛﻮل
أﺳﺒاب ﺳﺮﻃان الﺠلﺪ الﺨﻤﺴة يﻤﻜﻦ تﻔاديها ،ذلﻚ أن الﻀﺮر الﺬي مﻮﻧﺘﺮيال بﺸﺄن الﻤﻮاد الﻤﺴﺘﻨ ِﻔﺪة لﻄﺒقة اﻷوزون ،وُﺿﻊ ﺣﺪ لﺘﺪمﯿﺮ
يﺘﺴﺒّﺐ ﻓﯿﮫ اﻷﺷعة ﻓﻮق الﺒﻨﻔﺴﺠﯿة الﺬي يُﺤﺪث ﺣﺮوق الﺸﻤﺲ
ﻃﺒقة اﻷوزون الﺴﺘﺮاتﻮﺳﻔﯿﺮي.
يﻤﻜﻦ تﻔاديﮫ ﻓﻲ معﻈﻢ الﺤاالت.

اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﻗﯿﺎس إﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺲ
يﺴﺘﺨﺪم العلﻤاﺀ ﻗﯿاﺳات إﺷعاع الﺸﻤﺲ لﺪراﺳة تقلّﺐ الﻤﻨاخ وتﻐﯿﺮه
وللﺘﻨﺒﺆ بالﻄقﺲ.
ﻏﯿﺮ أن ﻗﯿاس إﺷعاع الﺸﻤﺲ لﯿﺲ باﻷمﺮ الﺴهﻞ ﻛﻤا يﺒﺪو .والقﯿاﺳات
الﻄﻮيلة اﻷجﻞ الﺘﻲ يﻤﻜﻦ مقارﻧﺘها بﯿﻦ مﻜان وآﺧﺮ ومﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
ومﻦ أداة ﻷﺧﺮى أﺳاﺳﯿة .وھﺬا يﺘﻄلﺐ جهﺪاً ﺧاصاً للﻤعايﺮة الﺪﻗﯿقة
ﻵالف اﻷدوات اﻷرﺿﯿة القاﻋﺪة ﻓﻲ جﻤﯿﻊ أﻧﺤاﺀ العالﻢ.
ﻗﯿاﺳات اﻹﺷعاع أﺳاﺳﯿة لﺼاﻧعﻲ القﺮار ﻓﻲ صﻨاﻋة الﻄاﻗة
الﺸﻤﺴﯿة .ولﺤﺴاب ﻛﻤﯿة الﻜهﺮباﺀ الﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺠها مﻨﺸﺄة مقﺘﺮﺣة
لﺘﻮلﯿﺪ الﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة ،يﺤﺘاج صاﻧعﻮ القﺮار إلى معﺮﻓة ﻛﻤﯿة
اﻹﺷعاع الﺸﻤﺴﻲ الﺬي ﺳﯿﻜﻮن مﺘاﺣاً ﻓﻲ اﻷيام الﻤﺸﻤﺴة وﻓﻲ
اﻷيام الﻤﻐﯿّﻤة بالﺴُ ﺤﺐ أو ﻓﻲ أيام الﺸﺘاﺀ القﺼﯿﺮة مقارﻧة مﻊ
أيام الﺼﯿﻒ الﻄﻮيلة.
ومعهﺪ داﻓﻮس لﻸرصاد الﺠﻮية – الﻔﯿﺰياﺋﯿة ) (PMODبﺴﻮيﺴﺮا،
ما اﻧﻔﻚ يﺪرس ﻛﯿﻔﯿة ﻗﯿاس إﺷعاع الﺸﻤﺲ ﻃﻮال أﻛﺜﺮ مﻦ ماﺋة ﻋام.
وھﻮ يعﻤﻞ بﻮصﻔﮫ مﺮﻛﺰ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالعالﻤﻲ لقﯿاس إﺷعاع
الﺸﻤﺲ مﻨﺬ ﻋام  ،1971ويﺤاﻓﻆ ﻋلى الﻤعﯿار اﻷﺳاﺳﻲ لقﯿاس إﺷعاع
الﺸﻤﺲ وھﻮ الﻤﺮجﻊ العالﻤﻲ لقﯿاس اﻹﺷعاع .وھﺬا يﻀﻤﻦ دﻗة
ھﺬه اﻷدوات الﺤﺴاﺳة جﺪاً الﻤعﺮوﻓة بﺄدوات ﻗﯿاس إﺷعاع الﺸﻤﺲ
الﻤﺒاﺷﺮ ،ويﻀﻤﻦ أن تﻜﻮن بﯿاﻧاتها ﻗابلة للﻤقارﻧة.
وبﺪون ھﺬا الﺘعاون الﺪولﻲ الﺬي تقﻮده الﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOﻗﺪ يﻜﻮن
ﻓهﻢ العلﻤاﺀ للﻤﻨﻈﻮمة الﻤﻨاﺧﯿة أﺿعﻒ بﻜﺜﯿﺮ وتﻜﻮن صﻨاﻋة الﻄاﻗة
الﺸﻤﺴﯿة أﻗﻞ ﻓعالﯿة.

ّ
تﻮﻓﺮ الﺸﻤﺲ لﻨا أداة ﻗﯿّﻤة للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ ﺣﺪة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻃاﻗة ﺷﻤﺴﯿة آﺧﺬة ﻓﻲ الﺘﺤﻮّل إلى مﺼﺪر ﻃاﻗة أرﺧﺺ بﻜﺜﯿﺮ
وأﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸاراً ولها القﺪرة الﻤﺤﺘﻤلة ﻋلى أن تﺤﻞ مﺤﻞ أﺷﻜال
الﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﻔﺤﻢ أو الﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر ﻛهﺮباﺀ رﺋﯿﺴﻲ..
والﻄاﻗة يﻤﻜﻦ تﺴﺨﯿﺮھا واﺳﺘﻐﻼلها بﺸﻜﻞ مﺒاﺷﺮ مﻦ الﺸﻤﺲ،
وذلﻚ ﺣﺘى ﻓﻲ ﺣالة الﻄقﺲ الﻐاﺋﻢ .والﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة أصﺒﺤﺖ
ﺷعﺒﯿة بﺸﻜﻞ مﺘﺰايﺪ لﺘﻮلﯿﺪ الﻄاﻗة والﺘﺪﻓﺌة وتﺤلﯿة الﻤﯿاه .وأصﺒﺤﺖ
ّ
الﻤﻔﻀلة ،إذ
الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة ،بﻤا ﻓﯿها الﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة ،الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا
إﻧها تﻤﺜّﻞ ﻗﺮابة ﺛلﺜﻲ اﻹﺿاﻓات العالﻤﯿة للقﺪرة بﺤلﻮل ﻋام 2040
بﻔﻀﻞ اﻧﺨﻔاض الﺘﻜالﯿﻒ والﺴﯿاﺳات الﺤﻜﻮمﯿة الﺪاﻋﻤة .وھﺬا
آﺧﺬ ﻓﻲ تﺤﻮيﻞ مﺰيﺞ الﻄاﻗة العالﻤﻲ مﻊ ارتﻔاع ﺣﺼة الﻤﻮارد
الﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ تﻮلﯿﺪ الﻄاﻗة مﻦ  25ﻓﻲ الﻤاﺋة الﯿﻮم لﺘﺼﻞ إلى أﻛﺜﺮ
مﻦ  40ﻓﻲ الﻤاﺋة ﻓﻲ ﻋام  ،2040ﺣﺴﺐ الﻮﻛالة الﺪولﯿة للﻄاﻗة.

وﺗﻮﻟّﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ
رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ:

الﺨﻼيا الﻔلﻄاﺋﯿة الﻀﻮﺋﯿة ،الﺘﻲ تُعﺮف أيﻀاً بالﺨﻼيا الﺸﻤﺴﯿة،
ھﻲ أجهﺰة إلﻜﺘﺮوﻧﯿة تﺤﻮّل أﺷعة الﺸﻤﺲ مﺒاﺷﺮة إلى ﻛهﺮباﺀ.
وھﺬه الﺨﻼيا الﺸﻤﺴﯿة يﻤﻜﻦ مﺸاھﺪتها ﻓﻲ ﻛﻞ مﻜان – ﻋلى
ﺳﻄﻮح وﻧﻮاﻓﺬ الﻤﻨازل وبﻨاﺀات الﻤﻜاتﺐ وﺷاﺣﻨات الﺒﻄاريات
والﺤﻮاﺳﯿﺐ والﺴﯿارات الﺠﺪيﺪة والﻄاﺋﺮات والﻤﺰارع الﺸﻤﺴﯿة
– والقاﺋﻤة ال ﻧهاية لها .وتُعﺪ الﺨﻼيا الﻔلﻄاﺋﯿة الﻀﻮﺋﯿة الﯿﻮم
واﺣﺪة مﻦ أﺳﺮع تﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة ﻧﻤﻮاً واﻧﺘﺸاراً وھﻲ
جاھﺰة لﺘلعﺐ دوراً رﺋﯿﺴﯿاً ﻓﻲ مﺰيﺞ تﻮلﯿﺪ الﻜهﺮباﺀ ﻋلى الﻨﻄاق
العالﻤﻲ ﻓﻲ الﻤﺴﺘقﺒﻞ.
ّ
الﻤﺮﻛﺰة ) (CSPتﺴﺘﺨﺪم مﺮايا لﺘﺮﻛﯿﺰ أﺷعة
والﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة
ً
ّ
الﺸﻤﺲ .وھﺬه اﻷﺷعة تﺴﺨﻦ الﺴﻮاﺋﻞ ،بﻤا يﺨلﻖ بﺨارا يﺤﺮّ ك
ّ
الﻤﺮﻛﺰة لﺘﻮلﯿﺪ
تﻮربﯿﻨة ويﻮلّﺪ ﻛهﺮباﺀ .وتُﺴﺘﺨﺪم الﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة
الﻄاﻗة ﻓﻲ مﺤﻄات تﻮلﯿﺪ الﻄاﻗة ﻋلى ﻧﻄاق واﺳﻊ.
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وتﻮلﯿﺪ الﻄاﻗة مﻦ الﺨﻼيا الﻔلﻄاﺋﯿة الﻀﻮﺋﯿة يعﺘﻤﺪ إلى ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
ﻋلى الﻄقﺲ .وبالﺘالﻲ ﻓﺈن تﻨﺒﺆات اﻷرصاد الﺠﻮية الﻤﻮﺛﻮﻗة
أمﺮ ال ﻏﻨى ﻋﻨها لﺘﻮازن ﺷﺒﻜة الﻄاﻗة وﺳﺘﻜﺴﺐ ﻗﺪراً أﻛﺒﺮ مﻦ
اﻷھﻤﯿة مﻊ تﻮﺳّ ﻊ ﻗﻄاع الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة .لﺬلﻚ ﻓﺈن اﻷمﺮ يﺤﺘاج
إلى تﺴﺨﯿﺮ تﻨﺒﺆات الﻄقﺲ اﻷمﺜﻞ ﻷﻏﺮاض تﻄﺒﯿقات الﻄاﻗة.
والﻄلﺐ ﻋلى ﻗﻄاع الﻄاﻗة يﻄﺮح تﺤﺪيات وﻓﺮصاً جﺪيﺪة للﻤﺮاﻓﻖ

الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية .واﻹﻃار العالﻤﻲ للﺨﺪمات الﻤﻨاﺧﯿة
) (GFCSيقﻮد ﺣالﯿاً الﺠهﻮد الﺪولﯿة الﺮامﯿة إلى تعﺰيﺰ جﻮدة
الﻤعلﻮمات والﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاﺧﯿة وﻛﻤﯿﺘها وتﻄﺒﯿقاتها دﻋﻤاً لﺼﻨﻊ
القﺮار لﺪى مﻨﺘﺠﻲ الﻄاﻗة الﻤﺘﺠﺪدة.

