املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
نشرة غازات
االحتباس احلراري
دراسة حالة غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي
استناد ًا إلى الرصدات العاملية املنفذة خالل عام 2013
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تواصــل قياســات تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون ( )CO2واألكســجين
( )O2فــي الغــاف الجــوي تقديــم معلومات ثمينــة توضح حــدوث انحرافات
بشــرية المنشــأ فــي الــدورة العالميــة للكربــون .فارتفــاع ثانــي أكســيد
الكربــون فــي الغــاف الجــوي موثــق توثيقــاً جيــداً منــذ عــام  ،1958عندمــا
بــدأ إجــراء قياســات عاليــة الدقــة فــي مرصــد  Mauna Loaتحــت إشــراف
 ،C. D. Keelingكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل الــذي علــى اليســار .وقــد
اعتمــد المشــاركون فــي المراقبــة العالميــة للغــاف الجــوي الممارســات
التــي كانــت تســتخدم فــي ذلــك الوقــت لكفالــة إجــراء قياســات عاليــة الجــودة
للرصــدات .ولــم يبلــغ االرتفــاع فــي تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون إال
نحــو نصــف مــا كان متوقعــاً إذا مــا ظلــت جميــع الزيــادات فــي ثانــي
أكســيد الكربــون الناتجــة عــن حــرق الوقــود األحفــوري فــي الهــواء .وقــد
امتــص الغــاف الحيــوي لليابســة والمحيطــات النصــف اآلخــر ،ولكــن
ليــس مــن الســهل تحديــد الكميــات التــي تمتصهــا اليابســة والكميــات التــي
تمتصهــا المحيطــات اســتناداً إلــى بيانــات ثانــي أكســيد الكربــون بمفردهــا،
وهنــا تثبــت فائــدة قياســات األكســجين.
ويوضــح الشــكل الــذي علــى اليميــن سلســلة مــن أطــول السالســل
الزمنيــة لألكســجين المجمعــة مــن القواريــر فــي محطــة ،Cape Grim
تاســمانيا ،والمحللــة فــي مؤسســة ســكريبس لعلــوم المحيطــات .ويُشــار

ملخص تنفيذي
تبيّن آخر تحليالت أجريت لعمليات الرصد التي يقوم بها برنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ( )GAWالتابع للمنظمة ( )WMOأن المتوسطات
العالمية للكسور الجزيئية لثاني أكسيد الكربون (  )CO 2والميثان ( )CH 2
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اﻟﺴﻨﺔ

إلــى كميــة األكســجين باعتبارهــا تغيــرات نســبية فــي معــدل األكســجين/
النيتروجيــن (  .)O2/N2فنقصــان هــذه الكميــة بمقــدار  100لــكل
يعــادل فقــدان  100جــزيء مــن األكســجين لــكل مليــون جــزيء مــن
األكســجين فــي الغــاف الجــوي .وقــد َ
ـص األكســجين فــي الغــاف
تناقـ َ
الجــوي بشــكل طفيــف جــداً نتيجــة الســتهالكه فــي عمليــة احتــراق
الوقــود األحفــوري .والنقصــان المرصــود فــي األكســجين أقــل مــن
المتوقــع قياســاً بكميــة الوقــود األحفــوري المحتــرق ،ألن األكســجين
يعــود إلــى الغــاف الجــوي مــن خــال عمليــة التمثيــل الضوئــي ،بينمــا
يمتــص النبــات ثانــي أكســيد الكربــون .ويحــدد مــن ثــم األكســجين العائــد
إلــى الغــاف الجــوي حجــم مســتودع اليابســة لثانــي أكســيد الكربــون.
كمــا يمكــن بنــاء علــى ذلــك حســاب حجــم مســتودع المحيطــات لثانــي
أكســيد الكربــون نظــراً إلــى أن إجمالــي المســتودعين مجتمعيــن يســاوي
اإلجمالــي المحســوب علــى أســاس بيانــات ثانــي أكســيد الكربــون.
وتوضــح بيانــات األكســجين أيضــاً التقلبــات الموســمية وعلــى النطاقــات
الزمنيــة األخــرى ،ممــا يوفــر معلومــات إضافيــة بشــأن وظيفــة الغــاف
الحيــوي لــأرض علــى نطــاق واســع ،وتك ّمــل هــذه المعلومــات البيانــات
الخاصــة بثانــي أكســيد الكربــون( .الرســومات البيانيــة َّ
تفضــل بتقديمهــا
مجاملــة  ،R. Keelingمؤسســة ســكريبس لعلــوم المحيطــات ،الواليــات
المتحــدة األمريكيــة)
ميجــا[]1

وأكسيد النيتروز ( )N2Oقد بلغت مستويات عالية جديدة في عام  ،2013إذ
وصلت بالنسبة لثاني أكسيد الكربون إلى  396.0±0.1أجزاء من المليون[،]2
وبالنسبة للميثان إلى  1824±2أجزاء من البليون[ ، ]3وبالنسبة للميثان إلى
 325.9±0.1أجزاء من البليون  .وهي معدالت تفوق تلك التي سادت في
عصر ما قبل الثورة الصناعية (قبل عام  )1750بنسبة  % 142و % 253
و % 121على التوالي .وبلغت زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
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ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات

ﻣﺤﻄﺎت أرﺿﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة
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0.0

من عام  2012إلى عام  2.9 ،2013أجزاء من المليون ،وهي أكبر زيادة من
عام  1984إلى عام  .2013أما زيادة أكسيد النيتروز من عام  2012إلى ،2013
فقد كانت أقل من الزيادة المرصودة من عام  2011إلى عام  ،2012وهي تماثل
متوسط معدل زيادته في السنوات العشر األخيرة .واستمر الميثان في الزيادة في
الغالف الجوي بمعدل مشابه للمعدل المرصود طوال السنوات الخمس األخيرة.
ويبين المؤشر السنوي لغازات االحتباس الحراري الذي تصدره اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ( )NOAAأن التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن
غازات االحتباس الحراري الطويلة األمد قد زاد بنسبة  % 34بين عامي 1990
و ،2013ويمثل ثاني أكسيد الكربون نسبة  % 80من هذه الزيادة تقريباً .وقد أدى
امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون الناجم عن األنشطة البشرية إلى زيادة
تركيزات ثاني أكسيد الكربون وارتفاع مستويات حموضة مياه البحر .وخالل
العقدين األخيرين ،شهدت حموضة مياه المحيطات التي يعبر عنها بواسطة
درجة الحموضة انخفاضاً من  0.0024-0.0011وحدة في السنة ،وزادت كمية
ثاني أكسيد الكربون الذائبة في مياه البحر( )pCO2بمقدار  µatm 2.8-1.2في
السنة فيما يتعلق بالسالسل الزمنية التي توفرها عدة محطات محيطية بارزة.

3.0

AGGI (2013) = 1.34

0.0

الشكل  .1التأثير اإلشعاعي القسري لغازات االحتباس الحراري الطويلة األمد مقارنة
بعام  ،1750والتحديث المنجز عام  2013على المؤشر السنوي لغازات االحتباس
الحراري ( )AGGIالذي تصدره اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ()NOAA

عرض عام

الجدول  .1المتوسط السنوي العالمي لوفرة الغاز ( )2013واتجاهات غازات
االحتباس الحراري الرئيسية الصادرة عن الشبكة العالمية لمراقبة غازات
االحتباس الحراري التابعة للمراقبة العالمية للغالف الجوي ( .)GAWتمثل الوحدات
الكسور الجزيئية للهواء الجاف ،أما عدم اليقين فيبلغ  % 68من حدود الثقة.
الوفرة العالمية عام

]4[ 2013

الوفرة العالمية عام
مقارنة بعام  1750أ
الزيادة المطلقة بين عامي
 2013و2012
الزيادة النسبية بين عامي
 2013و2012

2013

متوسط الزيادة السنوية المطلقة
في السنوات العشر األخيرة

أ

ثاني أكسيد الكربون

غاز الميثان

أكسيد النيتروز

396.0±0.1
ppm

1824±2
ppb

325.9±0.1
ppb

142%

253%

121%

2.9 ppm

6 ppb

0.8 ppb

0.74%

0.33%

0.25%

2.07 ppm/yr

3.8 ppb/yr

0.82 ppb/yr

الشكل  - 2الشبكة العالمية الخاصة بثاني
أكسيد الكربون التابعة للمراقبة العالمية
للغالف الجوي في العقد الماضي .وهناك
شبكة مماثلة خاصة بالميثان .وتظهر
الخريطة أيضاً المواقع البارزة التي
تُجرى فيها رصدات ثاني أكسيد الكربون
في مياه المحيطات.

توفر هذه النشرة العاشرة من سلسة النشرات السنوية المتعلقة بغازات االحتباس
الحراري والتي يصدرها برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي
التابع للمنظمة ( )WMOمعلومات حول وفرة أهم غازات االحتباس الحراري
الطويلة األمد ( ،)LLGHGsومعدالت تغيرها ،وهي ثاني أكسيد الكربون
والميثان وأكسيد النيتروز ،كما تقدم ملخصاً يتناول مساهمات الغازات األخرى.
وتسهم هذه الغازات الثالثة ،إلى جانب الكلوروفلوروكربون ()CFC-12
والكلوروفلوروكربون (  )CFC-11بنسبة  ]5[96%تقريباً من التأثير اإلشعاعي
القسري الناجم عن غازات االحتباس الحراري (( )LLGHGsالشكل  .)1وتحتوي
هذه النشرة للمرة األولى على قسم يتناول تحمّض المحيطات تم إعداده بالتعاون
مع المشروع الدولي لتنسيق البيانات الخاصة بكربون المحيطات ()IOCCP
برعاية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( )lOCالتابعة لليونسكو واللجنة
العلمية المعنية ببحوث المحيطات ( )SCORومركز التنسيق الدولي المعني
بتحمض المحيطات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية (.)IAEA
()GAW

وينسق برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWالتابع للمنظمة ()WMO
 http://www.wmo.int/gawالرصدات المنهجية وتحليل غازات االحتباس
الحراري في الغالف الجوي وغيرها من األنواع النزرة .ويبيّن الشكل  2المواقع
التي تمت فيها مراقبة غازات االحتباس الحراري خالل العقد الماضي .وتشمل

انطالقاً من كسر جزيئي بلغ قبل العصر الصناعي  278جزءاً من المليون لثاني
أكسيد الكربون و 722جزءاً من البليون للميثان و 270جزءاً من البليون ألكسيد
النيتروز .ويكون عدد المحطات المستخدمة إلجراء التحاليل كما يلي :ثاني
أكسيد الكربون ( )124والميثان ( )121و أكسيد النيتروز (( .)33تم استخدام
قيمة محدثة للميثان قبل العصر الصناعي مقارنة بالنشرات السابقة ،مما يساهم
في تخفيض التأثير اإلشعاعي القسري والزيادة النسبية في الميثان مقارنة بعام
 1750تخفيضاً بسيطاً .ولم يكن لذلك أي تأثير على المؤشر السنوي لغازات
االحتباس الحراري (.))AGGI

هذه الخريطة عدة محطات بارزة تجري رصدات ثاني أكسيد الكربون في مياه
المحيطات .وتقدم المؤسسات المشاركة في البرنامج تقارير خاصة ببيانات
القياس في الغالف الجوي بينما يُعنى المركز العالمي لبيانات غازات االحتباس
الحراري ( )WDCGGفي الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية بأرشفتها وتوزيعها.
ويقدم الجدول  1المتوسط العالمي لوفرة غازات االحتباس الحراري ()LLGHGs
الرئيسية الثالثة في الغالف الجوي في عام  ،2013وتغيرها من حيث الوفرة
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الشكل  - 3المتوسط العالمي للكسر الجزيئي لثاني
أكسيد الكربون ( )aومعدل زيادته ( )bمن عام
 1984إلى عام  .2013ويبيّن الشكل من خالل
األعمدة المظللة الواردة في ( )bاالختالفات في
المتوسطات السنوية المتعاقبة.
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3

1750

الشكل  - 4المتوسط العالمي للكسر الجزيئي لغاز
الميثان ( )aومعدل زيادته ( )bفي الفترة من عام
 1984إلى عام  .2013ويبيّن الشكل من خالل
األعمدة المظللة الواردة في ( )bاالختالفات في
المتوسطات السنوية المتعاقبة.
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الشكل  - 5المتوسط العالمي للكسر الجزيئي
ألكسيد النيتروز ( )aومعدل زيادته ( )bفي الفترة
من عام  1984إلى عام  .2013ويبيّن الشكل من
خالل األعمدة المظللة الواردة في ( )bاالختالفات
في المتوسطات السنوية المتعاقبة.

الناجمة عن حرق الوقود األحفوري وإنتاج اإلسمنت (بلغت انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون  0.5± 9.7بليون طن من الكربون[ ]6في العام  2012وفقاً
للمؤسسة  .)http://www.globalcarbonproject.orgويتسق هذا االستنتاج مع
قياسات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWالخاصة بالتوزيع المكاني
لثاني أكسيد الكربون على سطح األرض ومعدل زيادته ،ومع تناقص وفرة
 12C/13 Cفي ثاني
األوكسجين في الغالف الجوي وتراجع نسبة النظائر 
أكسيد الكربون في الغالف الجوي . .وتساهم إزالة الغابات وغيرها من التغييرات
في استخدام األراضي إسهاماً طفيفاً في زيادة ثاني أكسيد الكربون (0.5±1.0
مليون طن من الكربون في عام  ،)2012مع أن التأثير الصافي لتدفقات الغالف
الحيوي األرضي يكون بمثابة بالوعة .ويبلغ متوسط زيادة ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي من عام  2003إلى عام  2013ما يقرب من  % 45من ثاني
أكسيد الكربون الناجم عن األنشطة البشرية ،مع إزالة ما يقارب  % 55من
ثاني أكسيد الكربون المتبقي في الغالف الجوي بفضل المحيطات وغالف
األرض الحيوي .وتعتبر المحيطات والغالف الحيوي األرضي البالوعات
األساسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حرق الوقود األحفوري.
وتستند معرفة توزيع هذه البالوعات إلى رصدات المراقبة العالمية للغالف
الجوي ( )GAWلثاني أكسيد الكربون واألكسيجين في الغالف الجوي .ويؤدي
امتصاص ثاني أكسيد الكربون في المحيطات إلى تحمّض المحيطات( .انظر
الصفحة التالية).
وبلغ المتوسط العالمي لثاني أكسيد الكربون في عام  396.0±0.1 2013جزءاً
من المليون (الشكل ( 3أ)) .وفاقت زيادة المتوسط العالمي لثاني أكسيد الكربون
من  2.9جزءاً من المليون بين عامي  2012و  2013زيادة متوسطه العالمي
من عام  2011إلى عام  ،2013ومتوسط معدل الزيادة في فترة التسعينات
(~ 1.5جزء من المليون سنوياً) ومتوسط الزيادة خالل العقد الماضي (~2.1
جزء من المليون سنوياً) .وال يمكن للزيادات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناجمة عن حرق الوقود األحفوري التي تحققت مؤخراً (~ 2%في السنة
أو~ 0.2بليون طن من الكربون سنوياً) أن تفسر التقلبية السنوية لمعدل زيادة
ثاني أكسيد الكربون وال زيادة المتوسطات السنوية من عام  2012إلى عام
 2013بما يفوق متوسط الزيادة .وتشير قياسات نسبة 
 12C/13Cفي ثاني أكسيد
الكربون في الغالف الجوي التي يقوم بها المشاركون في المراقبة العالمية
للغالف الجوي ( )GAWإلى أن التغيرات في معدل زيادة ثاني أكسيد الكربون
يعود إلى تغيرات بسيطة في التدفقات بين الغالف الجوي والغالف الحيوي
األرضي .ويتم عادة تبادل  120بليون طن من الكربون تقريباً بين الغالف
الجوي والغالف الحيوي األرضي كل سنة  .ويمثل هذا الدورة الموسمية

منذ عام  2012وعام  .1750ويتم الحصول على هذه النتائج من خالل تحليل
مجموعات البيانات (المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )2009 ،التي يمكن
تتبعها بواسطة المعايير المرجعية العالمية التابعة للمنظمة ( .)WMOوال تستخدم
البيانات الصادرة عن المحطات المتحركة إلجراء هذا التحليل العالمي ،باستثناء
عملية أخذ العينات في قارورات من على متن السفن التي تقوم بها اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( )NOAAفي المحيط الهادئ.
وترتبط غازات االحتباس الحراري الرئيسية الثالثة المبيّنة في الجدول  1ارتباطاً
وثيقاً باألنشطة البشرية كما أنها تتفاعل بقوة مع الغالف الحيوي والمحيطات.
ويتطلب التنبؤ بتطور غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي فهماً كمياً
لمصادرها ومصارفها الكثيرة والتحوالت الكيميائية في الغالف الجوي .وتضع
رصدات برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWقيوداً كبيرة على
ميزانيات هذه الغازات وغازات االحتباس الحراري ( )LLGHGsاألخرى،
كما يتم استخدامها للتحقق من قوائم جرد االنبعاثات ولتقييم االستعادة الساتلية
للمتوسطات العمودية لغازات االحتباس الحراري (.)LLGHGs
وبلغ المؤشر السنوي لغازات االحتباس الحراري ( )AGGIالذي تصدره اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  1.34في عام  ،2013مما يمثل زيادة
في التأثير اإلشعاعي القسري اإلجمالي الناجم عن جميع غازات االحتباس
الحراري الطويلة األمد ( )LLGHGsبنسبة  % 34منذ العام  ،1990وبنسبة
 % 1.5من عام  2012إلى عام ( 2013الشكل  .)1ويمثل التأثير اإلشعاعي
القسري اإلجمالي الناجم عن جميع الغازات ( )LLGHGsفي عام 2013
الكسر الجزيئي المكافئ لثاني أكسيد الكربون وقدره  479جزءاً من المليون
(.)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi

ثاين أكسيد الكربون ()CO2

يشكل ثاني أكسيد الكربون أهم غاز من غازات االحتباس الحراري الناتجة عن
األنشطة البشرية ،إذ يساهم بنسبة  65في المائة تقريباً [ ]5في التأثير اإلشعاعي
القسري للغازات ( .)LLGHGsوقد تسبب ثاني أكسيد الكربون ازدياد التأثير
اإلشعاعي القسري بنسبة  % 84تقريباً خالل العقد الماضي وبنسبة % 83
تقريباً خالل السنوات الخمس األخيرة .وكان مستوى ثاني أكسيد الكربون ما
ً
تعادال
قبل الثورة الصناعية البالغ تقريباً  278جزءاً من المليون ( )ppmيمثل
للتدفقات السنوية المتبادلة بين الغالف الجوي والمحيطات ( 80مليون طن من
الكربون في السنة تقريباً) وبين الغالف الجوي والغالف الحيوي األرضي
( 120مليون طن من الكربون في السنة تقريباً) التي تكون واسعة النطاق نسبياً.
وبلغ مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي  % 142من مستواه قبل
الثورة الصناعية في العام  ،2013ويرجع ذلك في المقام األول إلى االنبعاثات
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()Continued on page 6

تح ّمض المحيطات

تمتص المحيطات حالياً ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن األنشطة
البشرية ،مما يساهم في الحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي
الذي كان سيزيد لوال ذلك بسبب حرق الوقود األحفوري .ويغيّر االمتصاص
المعزز لثاني أكسيد الكربون نظام الكربونات البحري الذي ّ
يتحكم في حموضة
مياه البحار .وعندما يذوب ثاني أكسيد الكربون في مياه البحار فإنه يشكل
حمض الكربونيك ( ،)H2CO3وهو حمض ضعيف يتحلل إلىأيونات البكربونات
( )HCO3-والهيدروحين ( .)H+وتؤدي زيادة الهيدروحين ( )H+إلى زيادة
الحموضة (انخفاض درجة حموضة  .)pHويمكن بالفعل قياس زيادة حموضة
المحيطات بما أن المحيطات تمتص زهاء  4كلغ من ثاني أكسيد الكربون كل
يوم للشخص الواحد .ويساهم وجود أيونات الكربونات ( )CO32-في الحد من
معدل التحمض بما أنه يقلل من كمية الهيدروحين ( )H+المك ّون حديثاً والذي
يك ّون البكربونات .ولكن هذا التفاعل التنظيمي يستهلك الكربونات ()CO32-
مما يحد من القدرة الكيميائية للمحيط القريب من سطح األرض على امتصاص
المزيد من ثاني أكسيد الكربون .وتمثل هذه القدرة حالياً  % 70مما كانت عليه
عند بداية العصر الصناعي ،ويمكن خفضها إلى  % 20فقط في نهاية القرن
سجل المعدل الحالي لتحمّض المحيطات مستويات
الحادي والعشرين .وقد ّ
غير مسبوقة خالل الـ 300مليون سنة األخيرة على األقل ،استناداً إلى البيانات
غير المباشرة المستقاة من أرشيفات العصور الجيولوجية القديمة .وستزداد
وتيرة التحمّض حتى منتصف القرن على األقل ،استناداً إلى إسقاطات نماذج
النظم األرضية .وتتأثر معدالت التحمّض بدرجة بسيطة بتغير المناخ ،إال
أن هذه التأثيرات تمثل أقل من  % 10من التغيرات الناجمة عن زيادة ثاني
أكسيد الكربون .ومع ذلك ،فقد يساهم زوال الملوحةً ،
مثال بسبب زيادة ذوبان
الجليد في المنطقة القطبية الشمالية ،في تسريع معدالت التحمّض إلى حد كبير.

الكربون الناجم عن األنشطة البشرية واقترانه بتحمّض مقابل له .وتمثل محطات
السالسل الزمنية عموماً أقاليم واسعة النطاق انطالقاً من المناطق دون القطبية
ً
( MUNIDAوالمحطات  Pو )KNOT-K2
وصوال إلى المناطق دون المدارية
( BATSو  HOTو  ESTOCو  )DYFAMEDوالمدارية ( CARIACOوالجزء
الواقع عند  137درجة شرقاً) .وقد استخدمنا بيانات سطحية غير موسمية تم
استنتاجها من هذه السالسل الزمنية ،وهي تناسب االتجاه الخطي على نطاق
القياسات بهدف توفير تغيرات عقدية مماثلة لهذه المحطات .وبينما توجد تقلبات
موسمية وبين السنوات ،فقد زاد كربون المحيطات ( )pCO2بمعدل 1.3–2.8
 µatmفي السنة (زادت الكسور الجزيئية للغالف الجوي بمعدل  2.1جزء
من المليون في المتوسط سنوياً خالل السنوات العشر األخيرة) بينما انخفض
تركيز درجة الحموضة  pHعلى سطح المحيطات خالل فترة الرصدات بمعدل
  0.0011إلى  - 0.0024في المتوسط في السنة حسب الموقع .وال يعتمد معدلهذه التغيرات على الكيمياء فحسب ،ولكنه يعتمد أيضاً على عوامل أخرى خاصة
بكل إقليم .وفي محطات  ESTOCو  HOTو  ،BATSتوافق معدالت الزيادة
في كربون المحيطات ( )pCO2زيادة كربون المحيطات ( )pCO2في الغالف
الجوي .وبالمثل ،كان االنخفاض في درجة الحموضة مطرداً بما يتسق مع
معدل التحمّض المتوقع بفعل تحقيق التوازن مع الغالف الجوي .وكانت زيادة
كربون المحيطات ( )pCO2وانخفاض درجة الحموضة أقل بدرجة طفيفة عند
ً
 10درجة
شماال والجزء الواقع عند  137درجة شرقاً ،ويحتمل أن يعود ذلك إلى
التغيرات في دورة الحركاتالحلزونية .وقد شهدت السالسل الزمنية الخاصة
بالمحطة  DYFAMEDتغيرات في الدورة باإلضافة إلى إشارة موسمية قوية
سجلت
تؤدي إلى بروز أعمدة كبيرة خاصة باألخطاء على االتجاه الخطي .وقد ّ
محطة  CARIACOأحد أعلى قياسات كربون المحيطات ( ،)pCO2السيما
خالل فترات ارتفاع المياه الغنية بثاني أكسيد الكربون إلى السطح .ويمكن
عزو الزيادة الكبيرة في كربون المحيطات واالنخفاض في درجة الحموضة
مع مرور الوقت إلى احترار المياه السطحية بفعل تراجع ارتفاع المياه مما
يؤدي إلى تدني اإلنتاجية األحيائية .وقد شهدت السالسل الزمنية في المناطق
دون القطبية أكثر الظواهر تطرفاً وهي ناجمة جزئياً عن االختالفات الموسمية
الكبيرة في درجات الحرارة واإلنتاجية األحيائية .وعند محطة  ،MUNIDAكان
معدل زيادة كربون المحيطات متدنياً بينما كانت زيادة كربون المحيطات عند
محطة  KNOT/K2مماثلة لزيادته في الغالف الجوي ،ولكن انخفضت درجة
الحموضة عند محطة  KNOT/K2إلى أدنى المستويات .ولم يتم أخذ العينات
عند محطة  Pبشكل منتظم إال أن انخفاض درجة الحموضة وزيادة كربون
المحيطات يتبع اتجاهات مماثلة لالتجاهات المرصودة في المواقع األخرى.

وبينما تكون كيمياء تحمّض المحيطات مفهومة بشكل جيد عموماً بفضل
الرصدات والنماذج ،تبقى العواقب المحتملة لتحمّض المحيطات على الكائنات
الحية البحرية أكثر تعقيداً بطبيعتها  .وتمثل استجابة كائنات التكليس مثل
المرجان والطحالب المرجانية والمحار وبعض العوالق مصدر قلق رئيسياً،
بما أن قدرتها على تشكيل القشرة أو الهياكل العظمية (عن طريق التكليس)
تعتمد على وفرة الكربونات ( .،)CO32-وينخفض التكليس بالنسبة لكائنات حية
عديدة مع زيادة التحمّض .ويكون للتحمّض تأثيرات أخرى على الكائنات الحية
البحرية بما في ذلك انخفاض نسب البقاء على قيد الحياة والتطور ومعدالت
النمو والتغيرات على مستوى الوظائف الفيزيولوجية وتراجع التنوع البيولوجي.
ويمكن بالفعل كشف االنخفاض في تركيز درجة الحموضة ( )pHعلى سطح
المحيطات والزيادة في الضغط الجزئي السطحي لثاني أكسيد الكربون ()pCO2
بسبب امتصاص المحيط لثاني أكسيد الكربون الناجم عن األنشطة البشرية .وقد
جرى تقييم هذه االتجاهات وتحديدها تحديداً كمياً بواسطة الرصدات المستدامة
للسالسل الزمنية الخاصة بالمحيطات التي توفر مجموعات بيانات متسقة زمنياً
على المدى الطويل تعتبر ضرورية لتحديد التغيرات في الكيمياء الجيولوجية
الحيوية الخاصة بالمحيطات والنظم اإليكولوجية .وترد أمثال لهذه السالسل
الزمنية في الشكل  6والجدول  .2وقد زاد كربون المحيطات ( )pCO2في جميع
األماكن (أكثر من عشر سنوات من القياسات) بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد

وبينما نركز هنا على الرصدات السطحية ،يتأثر جزء كبير من عمود المياه
بامتصاص الكربون البشري المنشأ وما يرتبط بذلك من تغيرات في كيمياء
المحيطات .ولألسف ،هناك حالياً بعض محطات السالسل الزمنية فقط التي
تجري قياسات ثاني أكسيد الكربون ،مما يسبّب عوائق هامة تحول دون القيام
بتحديد كمي لالتجاهات في تحمّض المحيطات وكيمياء الكربونات .فيتعين إذاً
مواصلة رصدات ثاني أكسيد الكربون التي تجريها محطات السالسل الزمنية
وقياسات سطح المحيطات وداخلها من على متن السفن وتوسيع نطاقها.
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الشكل  :6السالسل الزمنية لدرجة حموضة مياه البحار السطحية غير الموسمية واالتجاهات المختلفة (أعاله) ،والسالسل الزمنية لكربون المحيطات ()µatm
واالتجاهات المختلفة (أدناه) .وتشمل السالسل الزمنية البارزة دراسة السالسل الزمنية في برمودا والمحيط األطلسي ( BATSاللون األزرق) والمحطة األوروبية
للسالسل الزمنية في المحيط قرب جزر الكناري (ESTOC؛ اللون األرجواني) والسالسل الزمنية في هاواي (HOT؛ اللون الرمادي) و ( CARIACOاللون
األحمر) والمحطة ( Pاللون األسود) و( Munidaاللون األخضر والسالسل الزمنية في كيودو في شمالي المحيط األطلسي (KNOT؛ اللون البرتقالي) والمحطة
المعروفة بـديناميات تدفقات الغالف الجوي في البحر المتوسط (DYFAMED؛ اللون األصفر)؛ ووكالة األرصاد الجوية اليابانية الجزء الواقع عند  137درجة
ً
شماال و 137درجة شرقاً [ 137درجة شرقاً؛ اللون الوردي] .ويبين الشكل  2مواقع السالسل الزمنية.
شرقاً 137؛ والخط الهيدروغرافي عند  10درجات
ويتباين أخذ العينات على فترات زمنية منتظمة على نطاقات تتراوح بين الشهرية والسنوية.

الجدول  :2االتجاهات الخطية واألخطاء المعيارية فيما يتعلق بدرجة حموضة أ السطح وثاني أكسيد الكربون في المحيطات ( )pCO2في السالسل الزمنية
البارزة التسعة الخاصة بالمحيطات
درجة الحموضة
في السنة

)(µatm yr –1

 BATSب

–0.0017±0.0001

1.75±0.08

 ESTOCب

–0.0014±0.0001

1.78±0.15

 HOTب

–0.0017±0.0001

1.89±0.15

 CARIACOب

–0.0024±0.0003

2.79±0.37

 DYFAMEDب

–0.0019±0.0009

2.56±0.85

 MUNIDAب

–0.0016±0.0003

1.55±0.24
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2010

درجة الحموضة في نطاق التركيز اإلجمالي أليونات الهيدروحين عند درجات الحرارة في
البيانات بشأن درجة الحموضة وكربون المحيطات التي يتم حسابها بواسطة قياسات الكربون الالعضوي اإلجمالي المذاب والقلوية اإلجمالية ودرجة
الحرارة والملوحة (ويفترض أن تكون كمية السليكات والفوسفات صفر) ،باستثناء الحاالت التي كانت فيها القياسات المباشرة لدرجة الحموضة متاحة.
وقد تم حساب البيانات غير الموسمية واالتجاهات الخطية وفقاً لتقرير برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي رقم .184
وتم حساب درجة الحموضة بواسطة قياسات كربون المحيطات والكربون الالعضوي اإلجمالي المذاب ودرجة الحرارة والملوحة.
ال تتاح إال بيانات قليلة فيما يتعلق بالمحطة  Pلحساب االتجاه الخطي.

5

تم استخدام قياسات المراقبة العالمية للغالف الجوي (  )GAWألكسيد
النيتروز مع نماذج النقل الكيميائية في الغالف الجوي لتقدير االنبعاثات
على النطاقات المكانية اإلقليمية والقارية  .وقامت دراسات حديثة بتحديد
المناطق األرضية المدارية وشبه المدارية كأكبر مصادر ألكسيد النيتروز
( Thompsonوآخرون )2014 ،واالتجاهات المهمة في انبعاثات أكسيد
النيتروز من آسيا ( Saikawaوآخرون .)2014 ،وعلى الرغم من جوانب
التقدم هذه في فهم ميزانية أكسيد النيتروز ،يتعين أن يقوم المشاركون في
المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWبإدخال تحسينات على توافقية
القياسات داخل الشبكة .وبما أن ألكسيد النيتروز عمراً
ً
طويال في الغالف
الجوي ( 130عاماً) ،فإن التدرجات المكانية صغيرة .بالتالي ،يجب أن تكون
االنحرافات بين برامج القياس صغيرة وأقل من  0.1جزء من البليون بغية
استنتاج تقديرات االنبعاثات من البيانات باستخدام نموذج نقل ،وهو هدف
يصعب بلوغه بواسطة تكنولوجيات القياس الشائعة االستخدام.

المرصودة لوفرة ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي في نصف الكرة
الشمالي .وتؤثر التقلبية البسيطة بين السنوات لهذه التدفقات ( ،)% 2-1التي
تعود إما إلى تغيّر في التوازن بين التمثيل الضوئي والتنفس وإما إلى كمية
الكتلة األحيائية المحروقة ،تأثيراً كبيراً على معدل زيادة ثاني أكسيد الكربون
( 4بليون طن من الكربون سنوياً تقريباً) .ومع أن الوقت ال يزال مبكراً لتحديد
العوامل التي تسبب زيادة المتوسطات السنوية بين عامي  2012و 2013بما
يفوق المتوسط ،يستند مجال البحث النشط المعني على قياسات المشاركين في
المراقبة العالمية للغالف الجوي (.)GAW

غاز الميثان ()CH4
يساهم غاز الميثان بنسبة  ]5[ 17%تقريباً في التأثير اإلشعاعي القسري الناتج
عن غازات االحتباس الحراري ( .)LLGHGsوتنجم نسبة  % 40تقريباً من
غاز الميثان المنبعث في الغالف الجوي عن مصادر طبيعية (مثل األراضي
الرطبة والنمل األبيض) ،بينما تمثل المصادر البشرية المنشأ (مثل الحيوانات
المجترة وزراعة األرز واستغالل الوقود األحفوري ومدافن القمامة وحرق
الكتلة األحيائية) حوالي  % 60من انبعاثات الميثان .وقد بلغت نسبة الميثان
في الغالف الجوي  % 253من مستواه قبل الثورة الصناعية (~ 722جزء
من البليون) في عام  2013بسبب االنبعاثات المتزايدة من المصادر البشرية
المنشأ . .فقد زادت نسبة الميثان في الغالف الجوي من ~1650جزءاً من
البليون في أوائل الثمانينات لتبلغ رقماً قياسياً جديداً في عام  2013قدره
 2 ± 1824جزءاً من البليون (الشكل  4ألف) .وانخفض معدل زيادة الميثان
(الشكل  4باء) من ~ 13جزءاً من البليون سنوياً في أوائل الثمانينات إلى ما
يقرب من الصفر في الفترة من عام  1999إلى عام  .2006وتضاف التقلبية
الكبيرة فيما بين السنوات إلى التغيرات الطويلة األجل التي يشهدها معدل
الزيادة .وتساعد دراسات التقلبية بين السنوات على فهم العمليات التي تساهم
في انبعاثات غاز الميثان وتقلصه .ومنذ عام  ،2007بدأ الميثان يتزايد من
جديد في الغالف الجوي وزاد متوسطه السنوي العالمي بمقدار ستة أجزاء
من البليون من عام  2012إلى عام  .2013وتشير الدراسات التي تم إجراؤها
باستخدام قياسات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWلغاز الميثان
المرجحة هي زيادة انبعاثات الميثان من األراضي الرطبة
إلى أن األسباب
ّ
في المناطق المدارية ومن المصادر البشرية المنشأ عند خطوط العرض
المتوسطة في نصف الكرة الشمالي .ولم تسهم زيادة االنبعاثات من القارة
القطبية الشمالية في استمرار زيادة الميثان في الغالف الجوي منذ عام 2007
كما هو مبيّن في النشرة التاسعة الخاصة بغازات االحتباس الحراري التي
تصدرها المنظمة (.)WMO

غازات االحتباس الحراري األخرى
إن سداسي فلوريد الكبريت ( )SF6غاز فعال من غازات االحتباس الحراري
الطويلة األمد ( .) LLGHGsواالنبعاثات الناجمة عنه بشرية المنشأ بصورة
كلية تقريباً ،وهو يستخدم بشكل رئيسي كعازل للكهرباء في أجهزة توزيع
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يساهم أكسيد النيتروز بنسبة  ]5[ % 6تقريباً في التأثير اإلشعاعي القسري
الناجم عن الغازات ( .) LLGHGsوأصبح اآلن أكسيد النيتروز ثالث أهم
عنصر مساهم في التأثير القسري اإلشعاعي الناجم عن الغازات ()LLGHGs
كما تنجم عنه أكبر انبعاثات للمواد التي تستنفد األوزون الستراتوسفيري عند
ترجيح طاقته الستنفاد األوزون .وقبل العصر الصناعي ،كان العبء الناجم
عن أكسيد النيتروز في الغالف الجوي يعكس توازناً بين االنبعاثات من التربة
والمحيطات ،والنقص الكيميائي في الستراتوسفير .وخالل العصر الصناعي،
نجمت انبعاثات إضافية بشرية المنشأ عن أسمدة النيتروجين التركيبي (االنبعاثات
المباشرة من الحقول الزراعية واالنبعاثات غير المباشرة من المجاري المائية
التي تتأثر بالصرف الزراعي) وحرق الوقود األحفوري والكتلة األحيائية
والعمليات البسيطة األخرى .وينجم حالياً عن المصادر البشرية  % 40تقريباً
من إجمالي االنبعاثات ،ويبلغ هذا اإلجمالي حوالي  Tg N 16 -1سنوياً كما
تحدده قياسات المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWللمتوسط العالمي
ألكسيد النيتروز (الشكل  5ألف) ومعدل زيادته خالل السنوات األخيرة (الشكل
 5باء) .وتعتبر أسمدة النيتروجين التركيبي أهم عنصر مساهم في الزيادة
منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية .وبلغ المتوسط العالمي للكسر الجزيئي
ألكسيد النيتروز خالل عام  ±0.1 325.9 2013جزء من البليون ،أي بزيادة
تعادل  0.8جزء من البليون عن السنة السابقة ،وبمستوى يفوق مستوى ما
قبل الثورة الصناعية ( 270جزءاً من البليون) بنسبة  .% 121وتماثل زيادة
المتوسطات السنوية من عام  2012إلى عام  2013متوسط معدل زيادته في
السنوات العشر األخيرة ( 0.82جزءاً من البليون سنوياً).
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الشكل  :7المتوسط الشهري للكسر الجزيئي لسداسي فلوريد الكبريت ()SF6
ومجموعة متالحقة من المركبات الهالوجينية (سداسي فلوريد الكبريت ()SF6
والهالوكربونات الضئيلة (ألف) والرئيسية (باء)) .وإن عدد المحطات المستخدمة
للقيام بالتحاليل العالمية هو كما يلي :سداسي فلوريد الكبريت ()SF6) (23
والكلوروفلوروكربون ( )CFC-11) (24والكلوروفلوروكربون ()CFC-12
 )(25والكلوروفلوروكربون  )CFC-113 (23ورباعي كلوريد الكربون
( )21والميثيل كلوروفورم ( )23والمركب الكلوري الفلوري الهيدروجيني
( )HCFC-141b) (9والمركب الكلوري الفلوري الهيدروجيني (HCFC-
 )142b) (13والمركب الفلوري الهيدروجيني ( )HFC-134a) (9والمركب
الفلوري الهيدروجيني (.)HFC-152a) (8

6

للطاقة الذرية ( ،)IAEAبدعم من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (.)WMO
ويخص بالشكر  Y. Astorو  N. Batesو  M. Churchو  L. CoppolaوK.
 Currieو  M. González-Dávilaو  L. Millerو T. Nakanoو M. Wakita
لمساهمتهم في توفير بيانات السالسل الزمنية وتفسيرها.

الطاقة الكهربائية .وقد زاد كسره الجزيئي الراهن ليبلغ ضعف المعدل المرصود
في منتصف التسعينات من القرن الماضي (الشكل  7ألف) .وبما أن لسداسي
فلوريد الكبريت ( )SF6عمراً
ً
طويال في الغالف الجوي إذ يبلغ  3200سنة،
فإن انبعاثاته تتراكم في الغالف الجوي ويمكن تحديدها بواسطة معدل زيادته
الذي يقيسه المشاركون في المراقبة العالمية للغالف الجوي ( .)GAWويشير
تحليل الرصدات إلى أنه يتم بدرجة كبيرة التقليل من أهمية االنبعاثات التي
تُقدم تقارير عنها إلى الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
 ،)Uكما أنها ال تتسق مع قياسات الغالف الجوي
بشأن تغير المناخ ( NFCCC
( Levinوآخرون .)2010 ،ويتم استخدام رصدات المراقبة العالمية للغالف
الجوي ( )GAWلسداسي فلوريد الكبريت ( )SF6لغاية مهمة أخرى ،فهي تثبت
اختالط الغازات في الغالف الجوي الذي يستخدم في نماذج االنتقال الكيميائية
كما هو مبيّن أعاله بالنسبة ألكسيد النيتروز.
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وتساهم مركبات الكلوروفلوروكربون (  )CFCsالمستنفدة لألوزون
اإلستراتوسفيري والغازات الهالوجينية الضئيلة ،بنسبة  ]5[ % 12تقريباً
في التأثير اإلشعاعي القسري للغازات ( .)LLGHGsوفي حين تتناقص نسبة
الكلوروفلوروكربون ( )CFCsومعظم الهالونات ،فإن المركبات الكلورية
الفلورية الهيدروجينية ( )HCFCsوالمركبات الفلورية الهيدروجينية (،)HFCs
التي هي بدورها غازات فعالة من غازات االحتباس الحراري  ،تتزايد بمعدالت
سريعة ،وإن كانت التزال ضئيلة الوفرة (المستويات مقيسة بجزء من التريليون
[ ،]5الشكالن ( 7أ) و(ب)).
وتتناول هذه النشرة أساساً غازات االحتباس الحراري ( .)LLGHGsولفترة بقاء
األوزون في التروبوسفير القصيرة نسبياً تأثير إشعاعي قسري مماثل لزيادة
الهالوكربونات .وعلى الرغم من قلة أهمية الكثير من الملوثات األخرى مثل
أول أكسيد الكربون ،وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة ،فإن
لها آثاراً مباشرة أو غير مباشرة محدودة على التأثير اإلشعاعي القسري .كما
تشكل األهباء الجوية (جسيمات دقيقة معلقة) مواد قصيرة األمد لها تأثيرها على
ميزانية اإلشعاع .وتتم مراقبة جميع الغازات المذكورة في هذه النشرة ،وكذلك
األهباء الجوية ،في إطار برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ()GAW
وبدعم من أعضاء المنظمة ( )WMOوالشبكات المساهمة.

توزيع النشرات
تعد أمانة المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOهذه النشرات وتوزعها
بالتعاون مع المركز العالمي لبيانات غازات االحتباس الحراري التابع للوكالة
اليابانية لألرصاد الجوية ،والفريق االستشاري العلمي التابع لبرنامج المراقبة
العالمية للغالف الجوي ( )GAWوالمعني بغازات االحتباس الحراري ،وبمساعدة
مختبر البحوث الخاص بالنظام األرضي ( )ESRLالتابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي ( .)NOAAوهذه النشرات متاحة على الصفحة
الشبكية لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي أو المركز العالمي لبيانات
غازات االحتباس الحراري (.)WDCGG

شكر وروابط إلكترونية
ساهم خمسون بلداً من البلدان األعضاء في المنظمة ( )WMOفي توفير بيانات
متعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركز العالمي لبيانات غازات االحتباس الحراري
( )WDCGGالتابع لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( .)GAWويأتي
زهاء  % 46من سجالت القياس المقدمة للمركز العالمي لبيانات غازات
االحتباس الحراري ( )WDCGGمن مواقع في الشبكة التعاونية لفحص
عينات الهواء التابعة لمختبر البحوث الخاص بالنظام األرضي التابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( .)NOAAوبالنسبة للشبكات والمحطات
األخرى ،انظر تقرير برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ()GAW
رقم  206المتاح على الموقع اإللكتروني  .)http://www.wmo.int/gawكما
تسهم التجربة العالمية المتقدمة الخاصة بغازات الغالف الجوي ()AGAGE
برصدات في هذه النشرة .وعالوة على ذلك ،فإن محطات المراقبة التابعة
لبرنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWالتي تساهم في توفير
البيانات المستخدمة في هذه النشرة ،والمبينة في الشكل  ،2مدرجة في قائمة
المساهمين على الموقع الشبكي للمركز العالمي لبيانات غازات االحتباس
الحراري ( .) WDCGG) (http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcggكما يتم
التعريف بهذه المحطات في نظام معلومات محطات المراقبة العالمية للغالف
الجوي ( ) GAWSIS) (http://gaw.empa.ch/gawsisالذي تدعمه دائرة
األرصاد الجوية السويسرية ،سويسرا.
وتم إعداد هذا الملخص بشأن تحمض المحيطات واتجاهات كربون المحيطات
بصورة مشتركة بين المشروع الدولي لتنسيق البيانات الخاصة بكربون
المحيطات ( )IOCCPبرعاية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
( )lOCالتابعة لليونسكو ،واللجنة العلمية المعنية ببحوث المحيطات ()SCOR
ومركز التنسيق الدولي المعني بتحمض المحيطات التابع للوكالة الدولية
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محطات مختارة لرصد غازات االحتباس الحراري

تقع المحطة األسترالية لبحوث الغالف الجوي في المناطق المدارية ()ATARS
في موقع غان بوينت ( 12.25درجة جنوباً و 131.05درجة شرقاً و 25متراً
فوق سطح البحر) ،قرب مدينة داروين في إقليم أستراليا الشمالي .وقد أنشئت
المحطة عام  2010وأصبحت محطة إقليمية تابعة للمراقبة العالمية للغالف
الجوي عام  .2012وهي تشترك في الموقع مع محطة رادار البحوث التابعة
لمكتب األرصاد الجوية ( OM
 .)Bكما يدعم هذه العملية كل من مكتب األرصاد
الجوية ( OM
 )Bومنظمة البحوث العلمية والصناعية التابعة للكومنولث
(( )CSIROأستراليا) .ويكمل موقع غان بوينت شبكة رصد الغالف الجوي
اآلخذة في االتساع في المنطقة المدارية اآلسيوية  -األسترالية كما يشكل إضافة
هامة على أقل المناطق المدارية خضوعاً ألخذ العينات على المستوى العالمي.
وتشمل القياسات حالياً غازات االحتباس الحراري الرئيسية والغازات النزرة
ذات الصلة (ثاني أكسيد الكربون والميثان والرادون في الموقع ،وبرنامج
قوارير المعاينة لثاني أكسيد الكربون  CO2والميثان  CH4وأكسيد النيتروز
 N2Oوأول أكسيد الكربون  COوالهيدروجين  H2وثاني أكسيد الكربون
 13CO2والساتل  ،18OCOومعامل تبعثر األهباء الجوية والكربون األسود
واألوزون وأكسيد النتروجين والزئبق الغازي األساسي والهالوكربونات
القصيرة العمر الناجمة عن المناطق المدارية الساحلية البحرية .وفي المستقبل
القريب ،سيتوسع نطاق برامج القياس ليشمل أكسيد النيتروز وأول أكسيد
الكربون والتركيز العددي للجسيمات والمركبات العضوية المتطايرة (.)VOCs
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على تل في شمالي غربي فييتنام وتشرف
على الغابات المجاورة .ويقوم المرفق الوطني
لألرصاد الجوية الهيدرولوجية ()NMS
الفيتنامي بإدارة هذا المرفق .ويعتبر هذا
الموقع محطة لألرصاد الجوية منذ عام
 2011عندما تم بناء برج لتركيب رادار
الحق لألرصاد الجوية .ويوفر مبنى المختبرات مختبراً مجهزاً بمكيّفات
الهواء وأماكن إقامة لمشغلي المحطات والباحثين الزائرين .وأنشأ المرفق
( )NMSفي أوائل عام  2014القدرات الالزمة للرصد المستمر لغازات
االحتباس الحراري والخصائص الضوئية لألهباء الجوية ،بدعم من مؤسستين
سويسريتين (االتحاد السويسري الختبار المواد والبحوث ( )Empaومعهد
بول شيرير) ،من خالل مشروع بناء القدرات والتوأمة من أجل نظم رصد
المناخ ( )CATCOSالذي ينسقه المكتب االتحادي لألرصاد الجوية وعلم
المناخ (MeteoSwiss) وتموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (.)SDC
ويتم قياس ثاني أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد الكربون باستخدام
جهاز مطياف تجويفي لتعزيز االمتصاص .وتعتبر محطة فا دين األولى
من نوعها من حيث تسجيل غازات االحتباس الحراري واألوزون السطحي
وخصائص األهباء الجوية في المناطق الريفية في فييتنام.

واحد لكل ميجا يعادل تغير قدره  0.0001في المائة في نسبة األكسجين/
النيتروجين ( )O2/N2في الهواء قياساً بنقطة مرجعية.

[]2

 = ppmعدد جزيئات الغاز في المليون من جزيئات الهواء

[]3

 = ppbعدد جزيئات الغاز في البليون ( )109من جزيئات الهواء
الجاف.

[]4

تحتسب هذه النسبة باعتبارها اإلسهام النسبي للغاز المذكور (الغازات
المذكورة) في زيادة التأثير اإلشعاعي القسري العالمي الناجم عن جميع
غازات االحتباس الحراري الطويلة األمد منذ عام .1750

[]5

تحتسب نطاقات عدم اليقين المشار إليها بطريقة االستنهاض بنا ًء على
كونوي وآخرين .)1994( ،ويتم حساب عدم اليقين بمعدل ثقة قدره
.)1
 sigma( 68%

[]6

 1015غرام من الكربون.

 = PgC 1بليون ( )109طن من الكربون أو

الجاف.

النيتروجين.

[]7

 = TgNتريليون غرام من

[]8

 = pptعدد جزيئات الغاز في التريليون ( )1012من جزيئات الهواء
الجاف.
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[]1

تم تسمية محطة فا دين (التي تقع 21.57
ً
شماال و 103.52درجة شرقاً و1466
درجة
ً
متراً فوق سطح البحر) مؤخرا كمحطة إقليمية
للمراقبة العالمية للغالف الجوي .وهي تقع

