املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
النشرة اخلاصة بغازات الدفيئة
دراسة حالة غازات الدفيئة في الغالف اجلوي باستخدام الرصدات العاملية املنجزة عام 2009
،

<10

تشكل التربة الصقيعية التي حتتوي على الكربون العضوي
وهيدرات غاز امليثان ( )CH4خزانني شماليني للكربون
معرضني آلثار تغير املناخ .وتتوافر ملنطقة خطوط العرض
العالية السريعة االحترار إمكانية إطالق كميات كبيرة من
امليثان ( )CH4في الغالف اجلوي من خزانات الكربون هذه
التي حتقق تأثيراً تفاعلي ًا إيجابي ًا في املناخ .وتبني اخلريطة
محتوى تربة املنطقة القطبية الشمالية من الكربون العضوي

10-50
> 50
Kg/m2

FSD

( http://maps.grida.no/go/graphic/arctic-soil-

،organic-carbon-contentا
برنامج األمم املتحدة للبيئة.)GRID-Arendal/
Pravettoni

، Riccardo
ا

PAL

Fraserdale (FSD), Canada

)CH4 mole fraction (ppb

67.97°N, 24.12°E

)CH4 mole fraction (ppb

49.88°N, 81.57°W

Pallas (PAL), Finland

تبني القياسات املنجزة من شبكة املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWحدوث زيادة عاملية في غاز امليثان  CH4في الفترة من عام 2007

إلى عام  2009بعد عقد تقريب ًا من عدم حدوث زيادة .وتظهر محطات املراقبة العاملية للغالف اجلوي في املنطقة القطبية الشمالية التي تؤدي
قياسات امليثان ،وتقدم بياناتها إلى مركز البيانات العاملي لغازات الدفيئة التابع للمراقبة العاملية للغالف اجلوي  ،GAWكنقط على اخلريطة
الواردة أعاله .والبيانات املتأتية من احملطتني مبينة في الرسومات البيانية .ويعكس كل منها التأثيرات اإلقليمية واألوسع نطاق ًا لالنبعاثات.
وترتبط الزيادة احلادة في عام  2007املبينة على اليسار بقرب املوقع من األراضي الرطبة الواسعة وتأثير األحوال اجلوية احمللية ،في حني أن الزيادة
املبينة على اليمني هي زيادة أكثر تدرجية .وتوسع البلدان التي تسهم في برنامج  GAWقياسات غاز امليثان  CH4على النطاق العاملي ملساعدة
العلماء على فهم العمليات الناظمة النبعاثات امليثان .CH4

ملخص تنفيذي
تبني آخر حتليالت أجريت للرصدات التي يقوم بها برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة ( )WMOأن املتوسطات
العاملية لنسب املزج بني ثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان ( )CH4وأكسيد النيتروز ( )N2Oقد بلغت مستويات عالية جديدة عام
 ،2009بلغت بالنسبة لثاني أكسيد الكربون  386.8أجزاء من املليون ،وبالنسبة للميثان  1803أجزاء من البليون ،وبالنسبة ألكسيد النيتروز
" 322.5أجزاء من البليون ،وهي معدالت تفوق تلك التي سادت في العصر ما قبل الصناعي (قبل عام  )1750بنسب بلغت  ٪ 38و،٪ 158
و ،٪ 19على التوالي .وبقيت خالل عام  2009نسب زيادة ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز في الغالف اجلوي متسقة مع نسبة زيادتهما
في السنوات األخيرة لكنها أقل مما كانت عليه في عام  .2008وبعد عقد تقريب ًا من عدم حدوث منو ،زاد امليثان في الغالف اجلوي خالل السنوات
الثالث املاضية .وأسباب الزيادة اجلديدة في ميثان الغالف اجلوي غير مفهومة فهم ًا كامالً ،لكن تعتبر االنبعاثات الصادرة من مصادر طبيعية
(من املناطق الواقعة في خطوط العرض الشمالية واملناطق املدارية) أسباب ًا محتملة .ويبني املؤشر السنوي لغازات الدفيئة الذي تصدره اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي  NOAAأن التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات الدفيئة الطويلة األمد قد زاد بنسبة  ٪ 27.5بني
عامي  1990و 2009وميثل ثاني أكسيد الكربون نسبة  ٪ 80من هذه الزيادة تقريباً .وبلغ التأثير اإلشعاعي القسري املوحد الناجم عن املركبات
الهالوكربونية ضعف ذلك الناجم عن أكسيد النيتروز تقريباً.
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املراقبة العاملية للغالف اجلوي

عرض عام

هذه هي النشرة السادسة من سلسلة نشرات سنوية تتعلق بغازات الدفيئة يصدرها
برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( .)GAWوتوفر هذه النشرات سنوي ًا
معلومات حول التوافق العاملي بشأن آخر التغيرات واألعباء في الغالف اجلوي
التي تشكلها أهم غازات الدفيئة الطويلة األمد (ثاني أكسيد الكربون ،وامليثان،
وأكسيد النيتروز ،والكلوروفلوروكربون  ،)CFC-12( 12والكلوروفلوروكربون 11
( ،))CFC-11كما تقدم ملخص ًا يتناول مساهمات الغازات األقل أهمية .وتسهم
هذه الغازات الرئيسية اخلمسة بنسبة  ٪ 96تقريب ًا (الشكل  )1في زيادة التأثير
اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات الدفيئة الطويلة األمد التي انبعثت منذ عام
.1750
ويضطلع برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة ()WMO
بتنسيق الرصدات املنهجية وحتليل تركيبة الغالف اجلوي ،مبا في ذلك غازات الدفيئة
وغيرها من األنواع النزرة .وتشكل شبكتا برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي
( )GAWاملتعلقتان بثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان ( )CH4شبكتني
شاملتني تابعتني للنظام العاملي لرصد املناخ ( .)GCOSويبني الشكل  2املواقع التي
تتم فيها مراقبة غازات الدفيئة .وتقدم البلدان املشاركة في البرنامج تقارير خاصة
ببيانات القياس بينما ُيعنى املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة ( )WDCGGفي
الوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية بأرشفتها وتوزيعها.
وتتوافر اإلحصاءات اخلاصة بوفرة وتغيرات غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة في
الغالف اجلوي العاملي في اجلدول  .1ويتم احلصول على هذه النتائج من خالل
CO2

CH4

CFC12

الشكل  - 2الشبكة العاملية اخلاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة للمراقبة العاملية للغالف
اجلوي ( .)GAWوهناك شبكة مماثلة خاصة بامليثان.
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منهجية حتليل عاملية (تقرير برنامج  GAWرقم  ،184انظر العنوان اإللكتروني
 )http://www.wmo.int/gawباستخدام مجموعات من البيانات ميكن تتبعها
بواسطة املعايير املرجعية العاملية التابعة للمنظمة  .WMOوال تستخدم البيانات
اآلتية من احملطات املتحركة إلجراء التحاليل العاملية ،باستثناء عملية أخذ العينات
في قارورات التي تقوم بها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي NOAA
(املثلثات الزرقاء في الشكل .)2
وتزداد غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة املبينة في اجلدول  1في الغالف اجلوي منذ
بداية العصر الصناعي .وعلى خالف بخار املاء الذي هو أبرز غازات الدفيئة ،فإن
وفرة غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة في الغالف اجلوي ترتبط ارتباط ًا مباشراً بالنشاط
البشري ،وهي 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 قوي 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 جيداً ملصادرها ومصارفها الكثيرة.
ويبني املؤشر السنوي لغازات الدفيئة الذي تصدره اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف اجلوي  NOAAسنوي ًا أن التأثير اإلشعاعي القسري اإلجمالي الناجم
عن جميع غازات الدفيئة الطويلة األمد قد ازداد بنسبة  ٪ 27.5في الفترة من عام
 1990إلى عام  ،2009وبنسبة  ٪ 1.0بني عامي  2008و( 2009انظر الشكل  1واملوقع
اإللكتروني .)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi

) Radiative Forcing (W/m

)Annual Greenhouse Gas Index (AGGI

1.4

N 2O

CFC11

GHG Comparision Sites

ثاني أكسيد الكربون ()CO2

الشكل  - 1التأثير اإلشعاعي القسري لغازات الدفيئة الطويلة األمد مقارنة بعام ،1750
والتحديث املنجز عام  2009على املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( .)NOAAواختير عام  1990ليكون العام
املرجعي بالنسبة للمؤشر (مؤشر .)AGGI=1

ثاني أكسيد الكربون هو أهم غاز من غازات الدفيئة البشرية املنشأ املنبعثة في
الغالف اجلوي ،ويساهم بنسبة  2٪ 63.54في التأثير اإلشعاعي القسري العام على
مستوى العالم .وتسبب ثاني أكسيد الكربون في ازدياد التأثير اإلشعاعي القسري
بنسبة  ٪ 85خالل العقد املاضي وبنسبة  ٪ 83خالل السنوات اخلمس األخيرة.
وبقيت وفرة ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ملا يقارب  10 000عام قبل
الثورة الصناعية ثابتة مبعدل يبلغ تقريب ًا  280جزءاً من املليون ( ppmيعادل اجلزء من
املليون ،عدد جزيئات الغاز في مليون جزيئة من جزيئات الهواء اجلاف) .وميثل هذا
املستوى تعاد ًال بني الغالف اجلوي واحمليطات والغالف احليوي .وقد زاد ثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي بنسبة  ٪ 38منذ عام  1750وذلك في املقام األول بفعل
االنبعاثات الناجمة عن حرق الوقود األحفوري ( 8.7جيغاطن كربون في عام ،2008
 ،)http://www.globalcarbonproject.orgوإزالة الغابات ،وتغيير استخدام
األراضي .وب ّينت القياسات الشديدة الدقة لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي
التي بدأت عام  ،1958أن متوسط زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي

اجلدول  - 1وفرة غازات الدفيئة الرئيسية وتغيرها على املستوى العاملي وفق ًا
للشبكة العاملية ملراقبة غازات الدفيئة التابعة للمراقبة العاملية للغالف اجلوي
( .)GAWحتسب وفرة الغازات على املستوى العاملي للعام  2009بحساب
متوسط يشمل اثني عشر شهراً.
الوفرة العاملية عام 2009
نسبة الزيادة منذ عام 1750

1

الزيادة املطلقة بني عامي  2008و2009

الزيادة

النسبية بني عامي  2008و2009

متوسط الزيادة السنوية املطلقة
في السنوات العشر األخيرة

)CO2 (ppm

)CH4 (ppb

)N2O (ppb

386.8

1803

322.5

٪38
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٪19

1.6
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٪0.42

٪0.28

٪0.19

1.88

2.2

0.77

Ship

Aircraft

Ground−based

 2هذه النسبة املئوية محسوبة باعتبارها اإلسهام النسبي للغاز املذكور في زيادة
التأثير اإلشعاعي القسري العاملي الذي تسببت فيه جميع غازات الدفيئة طويلة
األمد منذ عام .)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi( 1750

 1انطالق ًا من نسبة مزج بلغت قبل العصر الصناعي  280جزءاً من املليون لثاني أكسيد
الكربون و 700جزء من البليون للميثان ،و 270جزءاً من البليون ألكسيد النيتروز.
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الشكل  - 3املتوسط العاملي للكسر اجلزيئي لثاني
أكسيد الكربون (أ) ومعدل زيادته (ب) في الفترة من
عام  1984إلى عام  .2009ويبني من خالل األعمدة الواردة
في (ب) متوسط معدل زيادته السنوية.
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الشكل  - 4الكسر اجلزيئي (أ) للمتوسط العاملي
للميثان ،ومعدل زيادته (ب) في الفترة من عام 1984
ويبي في األعمدة الواردة في (ب)
إلى عام  .2009نَّ
متوسط معدل زيادته السنوية.
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الشكل  - 5الكسر اجلزئي في الشكل (أ) للمتوسط
العاملي ألكسيد النيتروز  N2Oومعدل زيادته في الشكل
(ب) في الفترة من  1980إلى  .2009ومتوسط معدل
زيادته السنوية مبني في األعمدة الواردة في الشكل (ب).

(األجزاء العالقة بالهواء) توازي ما يقرب من  ٪ 55من ثاني أكسيد الكربون الناجم
عن حرق الوقود األحفوري .وقد أزيلت نسبة ما يقارب  ٪ 45من ثاني أكسيد
الكربون املتبقي من الغالف اجلوي بفضل احمليطات وغالف األرض احليوي .وتختلف
األجزاء العالقة بالهواء من ثاني أكسيد الكربون فيما بني السنوات لكن بدون اجتاه
عاملي مؤكد .وبلغ املتوسط العاملي لثاني أكسيد الكربون في عام  386.8 ،2009جزءاً
من املليون وبلغت الزيادة عن العام السابق  1.6جزءاً من املليون (الشكل  .)3وتفوق
نسبة الزيادة هذه متوسط نسبة الزيادة في فترة التسعينات من القرن املاضي (ما يقارب
 1.5جزء من املليون سنوياً) ،لكنها تقل عن املتوسط خالل العقد املاضي.

املرجحة لهذه الزيادات هي :أ) مستوى انبعاثات امليثان األعلى من املتوسط من األراضي
الرطبة في مناطق خطوط العرض الشمالية العالية أثناء عام  2007بسبب درجات احلرارة
الدافئة بصورة استثنائية؛ وب) االنبعاثات من املناطق املدارية أثناء عامي  2007و2008
املتعلقة بالزيادة أكبر من العادية في الهطول في مناطق األراضي الرطبة أثناء َحدَ ث ظاهرة ال
نينيا.وأسبابالزيادةاألخيرةفيانبعاثاتامليثانغيرمفهومةفهم ًاكامالً،كذلكليسهناك
يقني من أن الزيادة باملعدل ذاته سوف تستمر .ويتعني بغية حتسني فهم العمليات التي تؤثر
على انبعاثات امليثان ،إجراء املزيد من عمليات القياس في املواقع بالقرب من مناطق تواجد
مصادر امليثان على أن تدعمها قياسات عمود وفرة امليثان ،واملتأتية من السواتل.

غاز امليثان ()CH4

أكسيد النيتروز ()N2O

3

CFC-12

)Mole fraction (ppt

)SF6 mole fraction (ppt

يساهم غاز امليثان بنسبة  2 ٪ 18.1في التأثير اإلشعاعي القسري العام على مستوى
العالم .وتنجم نسبة  ٪ 40تقريب ًا من غاز امليثان املنبعث في الغالف اجلوي عن مصادر
يساهم أكسيد النيتروز ( )N2Oبنسبة  2 ٪ 6.24في التأثير اإلشعاعي القسري العام
طبيعية من مثل األراضي الرطبة والنمل األبيض ،بينما متثل املصادر بشرية املنشأ ،مثل
على مستوى العالم .وكانت وفرة أكسيد النيتروز في الغالف اجلوي قبل العصر
احليوانات املجترة وزراعة األرز واستغالل الوقود األحفوري ومدافن القمامة وحرق
الصناعي تبلغ  270جزءاً من البليون .وينبعث أكسيد النيتروز في الغالف اجلوي
الكتلة األحيائية حوالي  ٪ 60من انبعاثات امليثان .ويزال امليثان من الغالف اجلوي،
من مصادر طبيعية ،وبشرية املنشأ ،مبا في ذلك احمليطات والتربة وحرق الكتلة
في املقام األول ،من خالل تفاعله مع شق الهيدروكسيل ( .)OHوكانت نسبة امليثان
األحيائية واستخدام األسمدة والعمليات الصناعية املختلفة .ويحتمل أن تشكل
في الغالف اجلوي قبل العصر الصناعي تبلغ ما يقارب  700جزء من البليون (اجلزء
املصادر البشرية املنشأ حوالي  ٪ 40من إجمالي انبعاثات أكسيد النيتروز .ويزال
من البليون = عدد جزيئات الغاز في كل بليون ( )910من جزيئات الهواء اجلاف).
أكسيد النيتروز من الغالف اجلوي بواسطة العمليات الكيميائية الضوئية في
واالنبعاثات املتزايدة من املصادر بشرية املنشأ مسؤولة عن نسبة  ٪ 158من الزيادة
في امليثان .وبلغ املتوسط العاملي للميثان في عام ،2009
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بيانات شبكة املراقبة العاملية للغالف اجلوي  GAWأن احملركات
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لالتصال

الستراتوسفير .وبلغ املتوسط العاملي من أكسيد النيتروز خالل عام 322.5 ،2009
أجزاء من البليون بزيادة تعادل  0.6أجزاء من البليون عن السنة السابقة (الشكل
 ،)5ومبستوى يفوق مستوى العصر ما قبل الصناعي بنسبة  .٪ 19وبلغ متوسط
معدل النمو  0.77جزء من البليون سنوي ًا في السنوات العشر املاضية.
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إن سداسي فلوريد الكبريت ( )SF6غاز فعال من غازات الدفيئة ذو أمد بقاء طويل
يخضع للمراقبة مبوجب بروتوكول كيوتو .وينتج هذا الغاز بشكل اصطناعي
ويستخدم كعازل للكهرباء في أجهزة توزيع الطاقة الكهربائية .وقد زاد معدل مزجه
ليبلغ ضعف املعدل املسجل في منتصف التسعينات من القرن املاضي (الشكل .)6
وتساهم مركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsاملستنفدة لألوزون والغازات املهلجنة
الضئيلة ،بنسبة  2 ٪ 12في التأثير اإلشعاعي القسري العام على مستوى العالم .وفي
حني تتناقص نسبة الكلوروفلوروكربون ( )CFCsومعظم الهالونات ،فإن املركبات
الكلورية الفلورية الهيدروجينية ( )HCFCsواملركبات الفلورية الهيدروجينية
( ،)HFCsالتي هي بدورها غازات فعالة من غازات الدفيئة ،تتزايد مبعدالت سريعة،
وإن كانت التزال ضئيلة الوفرة (الشكل .)7
وال يطول أمد بقاء األوزون في التروبوسفير .وقد ازدادت ظاهرة الدفيئة نتيجة لألوزون
التروبوسفيري على مدى القرن األخير بسبب األنشطة البشرية .ومع ذلك فإنها تبدو
مماثلة لزيادة الهالوكربونات ،وإن كان على نحو أقل يقينية بكثير .ومن الصعب تقدير
التوزيع العاملي ألوزون التروبوسفير واملنحى الذي سيتخذه نظراً لتوزيعه اجلغرافي غير
املنتظم وتقلبيته الزمنية الشديدة.
كما أن الكثير من امللوثات األخرى (مثل أول أكسيد الكربون ،وأكاسيد النيتروجني
واملركبات العضوية املتطايرة) ،وإن كانت ضئيلة األهمية كغازات دفيئة ،فإن لها أثراً غير
مباشر على التأثير اإلشعاعي القسري الذي يعود إلى تأثيره على أوزون التروبوسفير وثاني
أكسيد الكربون وامليثان .كما تشكل األهباء اجلوية (جسيمات دقيقة معلقة) ،مبا في
ذلك الكربون األسود ،مواد قصيرة أمد البقاء لها تأثيرها على التأثير اإلشعاعي القسري.
وتتم مراقبة جميع الغازات املذكورة في هذه النشرة واألهباء اجلوية في إطار برنامج
املراقبة العاملية للغالف اجلوي  GAWوبدعم من البلدان األعضاء وشبكات املساهمة.

      Website: http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/

احملطات املختارة لرصد غازات الدفيئة

تقع محطة جبل  Chacaltayaاإلقليمية التابعة لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي
 GAWمنذ عام  2010على ارتفاع  5320متراً فوق سطح البحر على خط العرض  o16.2جنوب ًا
و o68.1غرب ًا في شرق منطقة األنديز في بوليفيا .وتشكل محطة  Chacaltayaالتي يشغلها
مختبر فيزياء الغالف اجلوي (التابع جلامعة  ،San Andrésوالذي يشكل أيض ًا جزءاً من
معهد بحوث الفيزياء) ويدعم احملطة املرفق الوطني لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا في
بوليفيا .وبعض املعدات والتسهيالت تعمل بشكل متقطع في هذا املوقع .كما أنها معروفة
جيداً كمختبر لإلشعاع الكوني حيث ُعثر على البيون في صفائح مستحلبة معرضة لألشعة
الكونية في عام  .1948وتعمل فرقة دولية مؤلفة من بوليفيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا في
تنفيذ أعلى محطة ملراقبة الغالف اجلوي في العالم من أجل مراقبة األهباء اجلوية والغازات
التفاعلية وغازات الدفيئة .ولالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى املوقع
اإللكتروني التالي .http://www.chacaltaya.edu.bo

توزيع النشرات
تعد أمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOهذه النشرات وتوزعها بالتعاون
مع املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة التابع للوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية،
والفريق االستشاري العلمي التابع لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ()GAW
واملعني بغازات الدفيئة ،ومبساعدة مختبر البحوث اخلاص بالنظام األرضي التابع
لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( .)NOAAوهذه النشرات متاحة
على صفحة برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي على الشبكة العاملية وعلى املوقعني
اإللكترونيني التابعني للمركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة  WDCGGوللفريق
التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( )NOAAاملعني بدورة كربون
غازات الدفيئة (.)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg

شكر وروابط إلكترونية

ساهم ثمانية وأربعون بلداً من البلدان األعضاء في املنظمة  WMOفي توفير بيانات
متعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة ( )WDCGGالتابع
لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( .)GAWويأتي زهاء  ٪ 49من سجالت القياس
املقدمة للمركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة  WDCGGمن مواقع مشمولة في الشبكة
التعاونية لفحص عينات الهواء التابعة ملختبر البحوث اخلاص بالنظام األرضي التابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( .)NOAAويضطلع كل من أستراليا وكندا
والصني واليابان والكثير من البلدان األوروبية بإدارة باقي الشبكة (انظر التقارير الوطنية
املدرجة في تقرير برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي  GAWرقم  186املتاح على املوقع
اإللكتروني  .)http://www.wmo.int/gawوتشكل التجربة العاملية املتقدمة اخلاصة
بغازات الغالف اجلوي ( )AGAGEأيض ًا شبكة مرتبطة ببرنامج املراقبة العاملية للغالف
اجلوي ( )GAWتسهم في توفير الرصدات لهذه النشرة .وتبني اخلريطة (الواردة في
الشكل  )2محطات املراقبة التابعة لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ()GAW
التي تساهم في توفير البيانات املستخدمة في هذه النشرة .كما أنها مدرجة في قائمة
املساهمني على موقع املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة ( )WDCGGاإللكتروني على
العنوان التالي ( .)http://gaw.kishou.go.jp/wdcggكما يتم التعريف بهذه احملطات
في نظام معلومات محطات املراقبة العاملية للغالف اجلوي  GAWSISالذي تعنى بتشغيله
املختبرات السويسرية الفيدرالية لفحص املعدات والبحوث ( ،)EMPAسويسرا ،على
املوقع اإللكتروني التالي (.)http://gaw.empa.ch/ gawsis

تقع محطة رصد املناخ في نيبال – ،Pyramidا( PYRعند خط العرض  o27.95شما ًال،
وo 86.82شرقاً) على ارتفاع  5079متراً فوق سطح البحر في شرقي جبال الهيمااليا في نيبال
بالقرب من منطقة معسكر قاعدة جبل إيفرست في وادي  Khumbuاملرتفع .وأنشئت
محطة  PYRخالل كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  ،2006وأطلق برنامج الرصد في نهاية
شباط/فبراير  .2006وأصبحت احملطة ،محطة عاملية لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي
 GAWفي أيلول/سبتمبر  2010حيث جتري قياسات مستمرة عالية اجلودة للخصائص
الفيزيائية للهباء اجلوي ،واألوزون السطحي ،واإلشعاع الشمسي ،وبارامترات األرصاد
اجلوية .وقياسات ديناميات الغالف اجلوي واحمليطات  AODفي إطار برنامج شبكة التحكم
اآللي لقياس الهباء اجلوي  ،AERONETوالعينات املنفصلة للمركبات املهلجنة ،وكيمياء
الهباء اجلوي التي تنفذ باستخدام الطاقة املتجددة .ويقوم بتشغيل محطة  PYRاملجلس
اإليطالي للبحوث الوطنية ،واملركز الوطني للبحث العلمي ،جامعة  ،Urbinoوالوكالة
الوطنية اإليطالية املعنية بالتكنولوجيات اجلديدة ،وأكادميية العلوم والتكنولوجيا في
نيبال .كما تشكل محطة  PYRجزءاً من مشروع السحاب البني في الغالف اجلوي.
ولالطالع على مزيد من املعلومات يرجى االطالع على موقع .http://evk2.isac.cnr.it
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