املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
النشرة اخلاصة بغازات الدفيئة
دراسة حالة غازات الدفيئة في الغالف اجلوي
باستخدام الرصدات العلمية املنجزة عام 2008
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املساهمة النسبية لغازات الدفيئة الرئيسية في التغير العام للتأثير اإلشعاعي القسري بني عامي  1979و ( 1984أ) ومن عام  2003إلى عام
( 2008ب) .وثمة ارتفاع كبير في وجود ثاني أكسيد الكربون ،في حني تراجعت مساهمات مركبات الكلوروفلوروكربون ()CFCs
والهالونات لتصبح سلبية اليوم ،فقد أخذت مساهمات املركبات الكلورية الفلورية الهيدروجينية ( )HCFCsواملركبات الفلورية
الهيدروجينية ( )HFCsتتزايد بسرعة .ففي الفترة من  2003إلى  ،2008كانت هذه املركبات ،إضافة إلى سداسي فلوريد الكبريت
( ،)SF6مسؤولة عن  ٪ 8.9من ارتفاع التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات الدفيئة الطويلة األمد.

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن )أﺟﺰاء ﻣﻦ اﳌﻠﻴﻮن(

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺎوﻧﺎ ﻟﻮا ،ﻫﺎواي

يشكل قياس ثاني أكسيد الكربون املنجز في
مرصد ماونا لوا أطول سجل للقياس املباشر
في الغالف اجلوي .ويوضح املنحنى القامت
اللون املبني وراء املتوسط الشهري البيانات
الفصلية املعدلة .وتزداد كمية ثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي بشكل أسي
مبعدل  ٪ 0.5تقريب ًا سنوياً.
بيانات توفرها مجان ًا مؤسسة سكريبس
لعلوم احمليطات وجامعة كاليفورنيا واإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
(.)NOAA

ملخص تنفيذي
تبني آخر حتليالت أجريت للرصدات التي يقوم بها برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة ( )WMOأن املتوسطات
العاملية لنسب اخللط بني ثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان ( )CH4وأكسيد النتروز ( )N2Oقد بلغت مستويات عالية جديدة عام 2008
إذ وصل ثاني أكسيد الكربون إلى  385.2جزء في املليون وامليثان إلى  1797جزء ًا من البليون وأكسيد النتروز إلى  321.8جزء من البليون ،وهي
معدالت تفوق تلك التي سادت في العصر ما قبل الصناعي (قبل عام  )1750بنسب بلغت على التوالي  ٪ 38و ٪ 157و .٪ 19وبقيت خالل عام
 2008نسب زيادة ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروز في الغالف اجلوي متسقة مع نسب زيادتهما في السنوات األخيرة .فقد بلغت زيادة نسبة
امليثان ( )CH4في الغالف اجلوي  7أجزاء من البليون بني عامي  2007و ،2008وهي نسبة مماثلة للزيادة التي شهدها العام السابق .وهذه الزيادات
هي األعلى منذ عام  .1998ويبني املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ()NOAA
سنوي ًا أن التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات الدفيئة الطويلة األمد قد ارتفع بنسبة  ٪ 26.2بني عامي  1990و .2008وبلغ التأثير اإلشعاعي
القسري املوحد الناجم عن املركبات الهالوكربونية ضعف ذلك الناجم عن أكسيد النتروز تقريباً .وتنخفض بعض املركبات الهالوكربونية ببطء
نتيجة خفض االنبعاثات وفق ًا لبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،بينما تشهد مركبات أخرى تزايد ًا سريعاً.
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املراقبة العاملية للغالف اجلوي

عرض عام
هذه هي النشرة اخلامسة من سلسلة نش رات سنوية تتعلق بغازات الدفيئة،
يصدرها برنامج امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة
( .)WMOوتوفر هذه النش رات سنوي ًا معلومات حول التوافق الع املي بشأن
آخر التغي رات واألعباء اجلوية التي تشكلها غازات الدفيئة الرئيسية الطويلة
األمد ،وهي :ثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان ( )CH4وأكسيد
النتروز ( )N2Oوالكلوروفلوروكربون  )CFC-12( 12والكلوروفلوروكربون
 ،)CFC-11( 11كما تعطي ملخص ًا يتناول مساهمة الغازات األقل أهمية
(الشكل  .)1وتسهم هذه الغازات الرئيسية اخلمسة بنسبة  ٪ 96تقريب ًا
في زيادة التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات الدفيئة الطويلة األمد
منذ عام .1750

GHG Comparison Sites

ويضطلع برنامج امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة
( )WMOبتنسيق الرصدات املنهجية وحتليل تركيبة الغالف اجلوي ،مبا
في ذلك غازات الدفيئة وغيرها من األنواع النزرة .وتشكل شبكتا برنامج
امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ( )GAWاملتعلقتان بثاني أكسيد الكربون
( )CO2وامليثان ( ،)CH4شبكتني شاملتني في إطار النظام الع املي لرصد
املناخ ( .)GCOSويبني الشكل  2املواقع التي تتم فيها م راقبة غازات
الدفيئة .وتقدم البلدان املشاركة في البرنامج تقارير خاصة ببيانات القياس
بينما يُعنى املركز الع املي لبيانات غازات الدفيئة ( )WDCGGفي الوكالة
اليابانية لألرصاد اجلوية ( )JMAبأرشفتها وتوزيعها (املوقع اإللكتروني:
.)http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg
CO2
1.4

N 2O

CH4

CFC12

CFC11

15 Minor

وتزداد غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة املبينة في اجلدول  1في الغالف
اجلوي منذ بداية العصر الصناعي .وبخار املاء هو أبرز غازات الدفيئة لكن
ال يتم ربطه بالنشاطات البشرية إال من خالل التغذيات املرتدة للمناخ.
وتركز هذه النشرة على غازات الدفيئة التي تتأثر بشكل مباشر باألنشطة
البشرية والتي تبقى عامة في الغالف اجلوي ملدة أطول بكثير من بخار
املاء .فغازات الدفيئة الرئيسية الثالثة ال ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باألنشطة
البشرية فحسب ،بل إنها تتفاعل كذلك بشكل كبير مع الغالف احليوي
واحمليطات .كما تؤثر التفاعالت الكيميائية في الغالف اجلوي على وفرة
هذه الغازات .ويتطلب التنبؤ بتطور غازات الدفيئة في الغالف اجلوي فهم ًا
جيد ًا ملصادرها ومصارفها الكثيرة.
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ويبني املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف اجلوي ( )NOAAسنوي ًا أن التأثير اإلشعاعي القسري
اإلجمالي الناجم عن غازات الدفيئة الطويلة األمد قد ارتفع بنسبة  ٪ 26.2منذ
عام  1990وبنسبة  ٪ 1.3بني عامي  2007و( 2008انظر الشكل  1واملوقع
اإللكتروني.)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi :
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وتتوافر اإلحصاءات اخلاصة بوفرة وتغي رات غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة
في الغالف اجلوي الع املي في اجلدول  .1ويتم احلصول على هذه النتائج من
خالل منهجية حتليل ع املية (تقرير برنامج ( )GAWرقم  ،184املتاح على
املوقع اإللكتروني http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/
 documents/TD_ 1473_ GAW184_ web.pdfتستخدم مجموعة من
البيانات ميكن تتبعها بواسطة املعايير املرجعية الع املية التابعة للمنظمة
( .)WMOوال تستخدم البيانات اآلتية من احملطات املتحركة إلج راء
التحاليل الع املية ،باستثناء عمليات أخذ العينات في قارورات التي تقوم
بها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (.)NOAA

3.0

1.262

الشكل  - 1التأثير اإلشعاعي القسري لغازات الدفيئة الطويلة األمد (بعد عام )1750
والتحديث املنجز عام  2008على املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( .)NOAAواختير عام  1990ليكون العام
املرجعي بالنسبة للمؤشر (مؤشر ا AGGIا=ا.)1

ثاني أكسيد الكربون ()CO2

ثاني أكسيد الكربون هو أهم غاز من غازات الدفيئة املنبعثة في الغالف
اجلوي بفعل اإلنسان ،ويساهم بنسبة  )2( ٪ 63.5في التأثير اإلشعاعي
القسري العام على مستوى العالم .لكن ثاني أكسيد الكربون تسبب في
ارتفاع التأثير اإلشعاعي القسري بنسبة  ٪ 85خالل العقد املاضي وبنسبة
 ٪ 86خالل السنوات اخلمس األخيرة .وبقيت وفرة ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي ملا يقارب  10 000عام قبل العصر الصناعي ثابتة مبعدل 280
جزء ًا من املليون (يعادل اجلزء من املليون عدد جزئيات الغاز في مليون جزئية
من جزئيات الهواء اجلاف) .وتساوي هذه الوفرة معد ًال بني الغالف اجلوي
واحمليطات والغالف احليوي .وقد ارتفع ثاني أكسيد الكربون في الغالف
اجلوي بنسبة  ٪ 38منذ عام  1750وذلك ،في املقام األول ،بفعل انبعاثات
الوقود األحفوري ( 8.62جيغاطن كربون في  )2007وإزالة الغابات وتغيير
استخدام األراضي ( 2.5 - 0.5جيغاطن كربون سنوي ًا في الفترة بني 2005
و .)2008وبينت القياسات العالية الدقة لثاني أكسيد الكربون في الغالف
اجلوي التي بدأت عام  1958أن معدل ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغالف
اجلوي يوازي ما يقارب  ٪ 55من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن احت راق

اجلدول  - 1وفرة غازات الدفيئة الرئيسية وتغيرها على املستوى العاملي وفق ًا
للشبكة العاملية ملراقبة غازات الدفيئة التابعة لبرنامج املنظمة ( )WMOاخلاص
باملراقبة العاملية للغالف اجلوي ( .)GAWحُتسب وفرة الغازات على املستوى
العاملي للعام  2008بحساب معدل يشمل اثني عشر شهراً.
CO2
)(ppm

CH4
)(ppb

)N2O (ppb

385.2

1797

321.8

% 38

% 157

% 19

الزيادة املطلقة بني عامي  2007و2008

2.0
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0.9

الزيادة النسبية بني عامي  2007و2008

% 0.52

% 0.39

% 0.28

1.93

2.5

0.78

الوفرة العاملية عام 2008

نسبة الزيادة منذ عام

()1
1750

معدل الزيادة السنوية املطلقة في السنوات العشر األخيرة

( )1انطالق ًا من نسبة مزج بلغت قبل العصر الصناعي  280جزءاً من املليون لثاني أكسيد الكربون
جزء من البليون للميثان و 270جزءاً من البليون ألكسيد النتروز.

Ship

Aircraft

Ground-based

الشكل  - 2الشبكة العاملية املعنية بثاني أكسيد الكربون التابعة لبرنامج املنظمة ()WMO
اخلاص باملراقبة العاملية للغالف اجلوي ( .)GAWتشابه الشبكة اخلاصة بامليثان هذه
الشبكة.

( )2هذه النسبة املئوية محسوبة باعتبارها اإلسهام النسبي للغاز املذكور في الزيادة في
التأثير اإلشعاعي القسري الع املي الذي تسببت فيه جميع غازات الدفيئة طويلة األمد منذ
عام .)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi( 1750
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(انظر الشكل  .)4وكان امليثان
يت زايد بنسبة  13جزء ًا من البليون
في الثمانينات من القرن املاضي ،في
حني أن هذا املعدل ت راجع في العقد
املاضي .ويعقب االرتفاع البالغ 7
أج زاء من البليون بني عامي 2007
و 2008ارتفاع ًا بلغ النسبة نفسها
في العام السابق ،وهما ميثالن أعلى
نسبة ارتفاع سنوي سجل مند عام
 .1998وال تتيح البيانات املتوفرة
معرفة ما إذا كان االرتفاع البالغ 14
جزء ًا من البليون خالل سنتني هو
مبثابة بداية توجه جديد نحو االرتفاع
في نسب امليثان في الغالف اجلوي.
ويتعني ،بغية حتسني فهم العمليات
التي تؤثر على انبعاثات امليثان،
إج راء املزيد من عمليات القياس في
املواقع ،بقرب أماكن تواجد مصادر
امليثان.
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الشكل  - 3معدل ثاني أكسيد الكربون على املستوى العاملي

2005

2000

1995

1990

1985

أكسيد النتروز ()N2O

-5

يساهم أكسيد النتروز بنسبة ٪ 6.2

الشكل  - 4معدل امليثان على املستوى العاملي (أ) ونسبة

(أ) ونسبة ارتفاعه (ب) بني عامي  1983و.2008
ارتفاعه (ب) بني عامي  1984و.2008
( )2في التأثير اإلشعاعي القسري
العام على مستوى العالم .وكان تركز
أكسيد النتروز في الغالف اجلوي قبل
العصر الصناعي يبلغ 270جزء ًا من البليون .وينبعث أكسيد النتروز في الغالف
الوقود األحفوري .وقد أزيل ثاني أكسيد الكربون املتبقي من الغالف اجلوي اجلوي من مصادر طبيعية وبشرية املنشأ ،مبا في ذلك احمليطات والتربة وحرق
بفضل احمليطات وغالف األرض احليوي .وبلغ املعدل الع املي لثاني أكسيد الكتلة األحيائية واستخدام األسمدة والعمليات الصناعية املختلفة .ويحتمل
الكربون عام  385.2 ،2008جزء ًا من املليون بارتفاع وصل إلى  2.0جزء من أن تشكل املصادر البشرية املنشأ ح والي  ٪ 40من إجمالي انبعاثات أكسيد
املليون عن السنة السابقة (انظر الشكل  .)3وتفوق نسبة الزيادة املذكورة النتروز .و ُي زال أكسيد النتروز من الغالف اجلوي ب واسطة العمليات الكيميائية
معدل نسبة فترة التسعينات من القرن املاضي (ما يقارب  1.5جزء من الضوئية في الست راتوسفير .وبلغ املعدل الع املي من أكسيد النتروز عام ،2008
املليون سنوي اً) وذلك بشكل رئيسي بسبب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد  321.8جزء ًا من البليون بارتفاع يعادل  0.9جزء من البليون بالنسبة للسنة
السابقة (الشكل  )5ومعدل يفوق معدل العصر ما قبل الصناعي بنسبة .٪ 19
الكربون الناجمة عن احت راق الوقود األحفوري.
وبلغ معدل االرتفاع  0.78جزء من البليون سنوي ًا في العشر سن وات األخيرة.

غاز امليثان ()CH4

يساهم غاز امليثان بنسبة  )2( ٪ 18.2في التأثير اإلشعاعي القسري العام
على مستوى العالم .وينبعث امليثان في اجلو من مصادر طبيعية (٪ 40
تقريب ًا من األراضي الرطبة والنمل األبيض على سبيل املثال) وبشرية املنشأ
( ٪ 60تقريب ًا من احليوانات املجترة وزراعة األرز واستغالل الوقود األحفوري
ومدافن القمامة وحرق الكتلة األحيائية) .و ُي زال امليثان من الغالف اجلوي،
في املقام األول ،من خالل تفاعله مع شق الهيدروكسيل ( .)OHوكانت
نسبة امليثان في الغالف اجلوي قبل العصر الصناعي تقارب  700جزء من
البليون (يعادل جزء البليون عدد جزئيات الغاز في كل بليون ( )109من
جزئيات الهواء اجلاف) .وتتسبب االنبعاثات البشرية املنشأ بارتفاع امليثان
الذي بلغ  .٪ 157هذا وبلغ املعدل الع املي للميثان عام  1797 ،2008جزء ًا
من البليون ،أي بزيادة بلغت  7أج زاء من البليون بالنسبة للعام السابق.
ويفوق هذا املعدل أعلى مستوى سنوي سُ جل حتى اآلن وهو معدل عام 2007

غازات الدفيئة األخرى
إن سداسي فلوريد الكبريب ( )SF6غاز فعال ذو أمد بقاء طويل يخضع
للم راقبة مبوجب بروتوكول كيوتو .ينتج هذا الغاز بشكل اصطناعي
ويستخدم كعازل للكهرباء في أجهزة توزيع الطاقة الكهربائية .وقد ارتفع
معدل مزجه ليبلغ ضعف املعدل املسجل في منتصف التسعينات من القرن
املاضي (الشكل .)6
وتساهم مركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsاملستنفدة لألوزون
والغازات املهلجنة الضئيلة ،بنسبة  ٪ 12في التأثير اإلشعاعي القسري
العام على مستوى العالم .وفي حني تت راجع نسبة الكلوروفلوروكربون
( )CFCsومعظم الهالونات ،فإن املركبات الكلورية الفلورية الهيدروجينية
( )HCFCsواملركبات الفلورية الهيدروجينية ( ،)HFCsالتي هي بدورها
غازات فعالة ،تت زايد بسرعة وإن كانت الت زال ضئيلة الوفرة (الشكل .)7
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الشكل  - 6املعدل الشهري لنسب مزج سداسي فلوريد
الكبريت ( )SF6بني عامي  1995و 2008الذي يقدر
بحساب معدل نتائج  24محطة.
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الشكل  - 7املعدل الشهري لنسب أبرز الكربونات
الهالوجينية بني عامي  1977و 2008الذي يقدر بحساب
معدل نتائج الشبكة (بني  7و 56محطة).

وال يطول أمد بقاء األوزون في التروبوسفير ،لكن زيادة ظاهرة الدفيئة في
طبقة أوزون التروبوسفير بفعل أنشطة اإلنسان في القرن املاضي ،تعادل زيادة
الكربونات الهالوجينية ،وإن كانت أقل منها حتمية .ومن الصعب تقييم
التوزيع الع املي ألوزون التروبوسفير واملنحى الذي سيتخذه نظ ر ًا لتوزيعه
اجلغ رافي غير املنتظم وتقلبيته الزمنية املرتفعة.

احملطات املختارة لرصد غازات الدفيئة

كما أن الكثير من امللوثات األخرى (مثل أكسيد الكربون وأكاسيد
النيتروجني واملركبات العضوية املتطايرة) ،وإن كانت ضئيلة األهمية كغازات
دفيئة ،لها أثر غير مباشر على التأثير اإلشعاعي القسري يعود إلى تأثيرها
على أوزون التروبوسفير وثاني أكسيد الكربون وامليثان .كما تشكل األهباء
(جسيمات دقيقة معلقة) ،مبا في ذلك الكربون األسود ،مواد قصيرة أمد
البقاء لها تأثيرها على التأثير اإلشعاعي.
وتتم م راقبة جميع الغازات املذكورة في هذه النشرة واألهباء في إطار برنامج
امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة الع املية لألرصاد
اجلوية ( )WMOالذي تدعمه البلدان األعضاء والشبكات املساهمة.

توزيع النشرات

إن محطة الرصد التابعة لشبكة رصد عمود إجمالي الكربون ( )TCCONفي داروين ،أستراليا،
محطة أرضية عالية االستبانة مكونة من أجهزة قياس الطيف بتحويل فورييه ،تتيح احلصول على
معدل عمودي عالي اجلودة يبني نسب مزج ثاني أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النتروز وعدة
غازات أخرى .ويتم ربط قياسات عمود إجمالي الكربون بجدول املنظمة ( )WMOاخلاص
باملعايرة ،عبر إجراء مقارنات بني بيانات قياس الطيف بتحويل فورييه وبيانات املقطع الرأسي
الشاملة الصادرة من الطائرات فوق محطات شبكة ( )TCCONبواسطة أجهزة مركبة في املواقع،
خضعت بدورها ملعايرة قائمة على جدول املنظمة ( .)WMOوال تتأثر البيانات املتأتية من شبكة
( )TCCONبعمليات النقل الرأسي وميكن استخدامها للتحقق من النماذج األمامية أو النماذج
العكسية .كما تستخدم هذه البيانات لتثبيت القياسات الساتلية لعمود إجمالي الكربون وامليثان
املتلقاة من ساتل ( )GOSATأو مطياف رسم خرائط الغالف اجلوي ( .)SCIAMACHYوقد
أنشأت شبكة رصد عمود إجمالي الكربون ( )TCCONعام  2004وانضمت إلى برنامج املراقبة
العاملية للغالف اجلوي ( )GAWبصفة شبكة مساهمة عام .2009كما يشكل العديد من مواقع
القياس احلالية جزءاً من شبكة كشف التغير في تكوين الغالف اجلوي ( )NDACCاملرتبطة كذلك
ببرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( .)GAWوتضم شبكة ( )TCCONحالي ًا  13محطة
رصد تتوزع بني سبيتسبرغن ،في املنطقة القطبية الشمالية العليا والودر في نيوزيلندا .للمزيد من
املعلومات يُرجى االطالع على موقع ( )TCCONعلى الشبكة اإللكترونية العاملية على العنوان:
( .)http://www.tccon.caltech.eduالصورة لـ  David Griffithمن جامعة ولوغونغ ،أستراليا.

تعد أمانة املنظمة الع املية لألرصاد اجلوية ( )WMOهذه النش رات وتوزعها
بالتعاون مع املركز الع املي لبيانات غازات الدفيئة التابع للوكالة اليابانية
لألرصاداجلويةوالفريقاالستشاريالعلميالتابعلبرنامجامل راقبةالع امليةللغالف
اجلوي ( )GAWواملعني بغازات الدفيئة ،ومبساعدة مختبر البحوث اخلاص
بالنظام األرضي التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (.)NOAA
وهذه النش رات متاحة على املوقع اإللكتروني لبرنامج امل راقبة الع املية
للغالف اجلوي على العنوان التالي http://www.wmo.int/gaw :وعلى املوقعني
اإللكترونيني التابعني للمركز الع املي لبيانات غازات الدفيئةا()WDCGGا
( )http://gaw.kishou.go.jp/wdcggوللفريق التابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف اجلوي ( )NOAAاملعني بدورة كربون غازات الدفيئة
(.)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg

شكر وروابط إلكترونية

ساهم خمس وأربعون بلد ًا من البلدان األعضاء في املنظمة ( )WMOفي
توفير بيانات متعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركز الع املي لبيانات
غازات الدفيئة ( )WDCGGالتابع لبرنامج امل راقبة الع املية للغالف اجلوي
( .)GAWويأتي  ٪ 50من سجالت القياس املقدمة للمركز الع املي لبيانات
غازات الدفيئة ( )WDCGGمن م واقع مشم ولة في الشبكة التعاونية لفحص
عينات اله واء التابعة ملختبر البحوث اخلاص بالنظام األرضي التابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( .)NOAAويضطلع كل من أست راليا
وكندا والصني واليابان والكثير من البلدان األوروبية بإدارة باقي الشبكة (انظر
التقارير الوطنية املدرجة في تقرير برنامج امل راقبة الع املية للغالف اجلوي
( )GAWرقم  186املتاح على املوقع اإللكترونيhttp://www.wmo.int/page :
_es/prog/arep/gaw/documents/revised_SEPT_2009_GAW_186_TD_No
 .)1487_web.pdfوتشكل التجربة الع املية املتقدمة اخلاصة بغازات الغالف اجلوي

(CVAO, "Observatorio Atmosferico de Cabo

مرصد الغالف اجلوي في الرأس األخضر
 )"Verde: Humberto Duarte Fonsecaالواقع قرب كالهاو في جزيرة ساو فيسانتي .أصبح
املرصد محطة تابعة لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWعام  .2009ويتم تشغيل املرصد
باملشاركة بني املؤسسة الوطنية لألرصاد اجلوية واجليوفيزياء في جمهورية الرأس األخضر وجامعة يورك في اململكة
املتحدة (كيمياء الغالف اجلوي ،املوقع اإللكتروني http://www.york.ac.uk/capeverde :ومؤسسة
ماكس بالنك للكيمياء األرضية احليوية ،مدينة ينا ،أملانيا (غازات الدفيئة ،املوقع اإللكتروني:
 )http://www.bgc-jena.mpg.de/projects/cape_verdeومؤسسة اليبنيز لبحوث
التروبوسفير ،مدينة اليبزغ ،أملانيا (األهباء) .الصورة لـ  ،René Schwalbeمن مؤسسة ماكس
بالنك للكيماء األرضية احليوية  ،BGCمدينة ينا ،أملانيا.

( )AGAGEشبكة مرتبطة ببرنامج امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ()GAW
تسهم في توفير الرصدات لهذه النشرة .ويبني الشكل  2محطات امل راقبة
التابعة لبرنامج امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة
( )WMOالتي تساهم في توفير البيانات املستخدمة في هذه النشرة،
كما أنها مدرجة في الئحة املساهمني على موقع املركز الع املي لبيانات غازات
الدفيئة ( )WDCGGاإللكتروني على العن وان التاليhttp://gaw.kishou.( :
 .)/go.jp/wdcggكما يتم التعريف بهذه احملطات في نظام معلومات محطات
امل راقبة الع املية للغالف اجلوي ( )GAWSISالذي تُعنى بتشغيله املختب رات
السويسرية الفيدرالية لفحص املعدات والبحوث ( ،)EMPAسويس را ،على
املوقع اإللكتروني التالي)http://gaw.empa.ch/gawsis( :
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