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انبعث في الغالف اجلوي زهاء  375بليون طن من الكربون في صورة
ثاني أكسيد الكربون جراء األنشطة البشرية منذ الثورة الصناعية.
وتبني القياسات املنفذة في الغالف اجلوي أن زهاء نصف كمية ثاني
أكسيد الكربون املذكورة تبقى في الغالف اجلوي ،وأن ثاني أكسيد
الكربون في احمليطات واألحواض األرضية يزداد باطراد حتى اآلن.
والقياسات الدقيقة لثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،التي
يجريها شركاء املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابعة
للمنظمة ( )WMOتوفر األساس لفهم مصير ثاني أكسيد الكربون
املنبعث في الغالف اجلوي .ويبني الشكل أعاله (على اليمني)
املتوسط العاملي لثاني أكسيد الكربون منذ عام  1958بواسطة
قياسات شركاء املراقبة العاملية (( )GAWاألزرق) ،واملتوسط املقدر
في غياب احمليطات واملستودعات األرضية (األخضر) .ويبني الشكل

ملخص تنفيذي
تبني آخر حتليالت أجريت لعمليات الرصد التي يقوم بها برنامج املراقبة العاملية
للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة ( )WMOأن املتوسطات العاملية
للكسور اجلزيئية لثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان ( )CH4وأكسيد
النيتروز ( )N2Oقد بلغت مستويات عالية جديدة عام  ،2011إذ وصلت بالنسبة
لثاني أكسيد الكربون  390.9±0.1أجزاء من املليون [ ،]2وبالنسبة للميثان
 1813±2أجزاء من البليون [ ،]3وبالنسبة ألكسيد النيتروز  324.2±0.1أجزاء
من البليون ،وهي معدالت تفوق تلك التي سادت في العصر ما قبل الصناعي
(قبل عام  )1750بنسب بلغت  ٪ 140و ،٪ 259و ،٪ 120على التوالي .وزيادة
ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي خالل عام  ،2011مقارنة بعام ،2010
تشابه متوسط معدل زيادته في السنوات العشر األخيرة .غير أن زيادة أكسيد
النيتروز من عام  2010إلى عام  2011كانت أكبر الزيادات املرصودة من عام 2009
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الوارد أعاله (على اليسار) االنبعاثات السنوية بباليني األطنان من
الكربون [ ]1من احتراق الوقود األحفوري ومن العمليات الصناعية
األخرى ،وزيادته سنوي ًا في الغالف اجلوي ،وكمية الكربون احملتبسة
في األحواض كل عام .وتشكل هذه األحواض صافي الفرق احملدود
بني التدفقات الكبيرة (～  100بليون طن من الكربون سنوي ًا تقريباً)
في الغالف اجلوي وإليه من احمليط احليوي األرضي واحمليطات .ويتغير
صافي الفرق احملدود مع التذبذبات املناخية ،مثل ظاهرتي النينيو
والنينيا .وبالوعة احمليطات أقل تعرض ًا للتدخالت البشرية من احمليط
احليوي األرضي ،فصافي امتصاص ثاني أكسيد الكربون في احمليطات
يزيد الطابع احلمضي للمحيطات ،مع ما ميكن أن يترتب على ذلك
من آثار كبيرة على سلسلة الغذاء احمليطية( .األشكال والنص يستند
إلى  Ballantyneوآخرين ،)2012 ،و ،Levinا).2012
إلى عام  2010ومن متوسط معدل الزيادة على مدى السنوات العشر األخيرة.
واستمر امليثان في الزيادة في الغالف اجلوي مبعدل مشابه للمعدل املرصود طوال
السنوات الثالث األخيرة .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  ٪ 30بني عامي
 1990و ،2011وميثل ثاني أكسيد الكربون نسبة  ٪ 80من هذه الزيادة تقريباً.

عرض عام
هذه هي النشرة الثامنة من سلسلة النشرات السنوية املتعلقة بغازات الدفيئة
والتي يصدرها برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوية ( )GAWالتابع للمنظمة
( .)WMOوتوفر هذه النشرات سنوي ًا معلومات حول األعباء في الغالف
اجلوي التي تشكلها أهم غازات الدفيئة الطويلة األمد ( ،)LLGHGsوهي

ثاني أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النيتروز ،والكلوروفلوروكربون
( ،)CFC-12والكلوروفلوروكربون ( )CFC-11ونسب تغيرها ،كما تقدم
ملخص ًا يتناول مساهمات الغازات األخرى .وتسهم هذه الغازات الرئيسية
اخلمسة بنسبة  ]4[ ٪ 96تقريب ًا من التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات
الدفيئة (( )LLGHGsالشكل .)1
وينسق برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة ()WMO
ا( )http://www.wmo.int/gawالرصدات املنهجية وحتليل غازات الدفيئة
وغيرها من األنواع النزرة .ويبني 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.
ويقدم اجلدول املتوسط العاملي لوفرة التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن
غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة في الغالف اجلوي العاملي في عام 2011
وتغيرها من حيث الوفرة منذ  2010و .1750ويتم احلصول على هذه النتائج
من خالل التحليل العاملي ملجموعات البيانات (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
()WMOا ،)2009التي ميكن تتبعها بواسطة املعايير املرجعية العاملية التابعة
للمنظمة ( .)WMOوال تستخدم البيانات اآلتية من احملطات املتحركة
إلجراء هذا التحليل العاملي ،باستثناء عملية أخذ العينات في قارورات التي
تقوم بها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (( )NOAAاملثلثات
الزرقاء في الشكل .)2
وترتبط غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة املبينة في اجلدول ارتباط ًا وثيق ًا بالنشاط
البشري ،وتتفاعل بقوة مع الغالف احليوي واحمليطات .ويتطلب التنبؤ بتطور
CFC-11

غازات الدفيئة في الغالف اجلوي فهم ًا جيداً ملصادرها ومصارفها الكثيرة
والتحوالت الكيميائية في الغالف اجلوي.
وبلغ املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف اجلوي ()NOAAا 1.30في  ،2011مما ميثل زيادة في
التأثير اإلشعاعي القسري اإلجمالي الناجم عن جميع غازات الدفيئة الطويلة
األمد ( )LLGHGsبنسبة  ٪ 30في الفترة من عام  1990وبنسبة  ٪ 1.2في عامي
( 2011-2010الشكل  .)1وميثل التأثير اإلشعاعي القسري اإلجمالي الناجم
عن جميع الغازات ( )LLGHGsالكسر اجلزيئي املكافئ لثاني أكسيد الكربون
وقدره  473جزءاً من املليون (.)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi
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الشكل  - 2الشبكة العاملية اخلاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة للمراقبة العاملية للغالف
اجلوي ( .)GAWوهناك شبكة مماثلة خاصة بامليثان.
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ثاني أكسيد الكربون هو أهم غاز من غازات الدفيئة البشرية املنشأ املنبعثة في
الغالف اجلوي ،إذ يساهم بنسبة ～  ]4[ ٪ 64في التأثير اإلشعاعي القسري للغازات
( .)LLGHGsوتسبب ثاني أكسيد الكربون في ازدياد التأثر اإلشعاعي القسري
بنسبة  ٪ 85خالل العقد املاضي وبنسبة  ٪ 81خالل السنوات اخلمس األخيرة.
وكان مستوى ثاني أكسيد الكربون فيما قبل الثورة الصناعية البالغ تقريب ًا ～ 280جزءاً
من املليون ( )ppmميثل تعاد ًال بني الغالف اجلوي واحمليطات والغالف احليوي.
وبلغ مستوى أكسيد الكربون في الغالف اجلوي  ٪ 140من مستواه قبل الثورة
الصناعية ،ويرجع ذلك في املقام األول بفعل االنبعاثات الناجمة عن حرق الوقود
األحفوري (بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري 9.1±0.5
مليون طن من الكربو ن [ ]1في  2010طبق ًا للمؤسسة (�http://www.global
 ،)carbonproject.orgوتغيير استخدام األراضي ( 0.9±0.7بليون طن من
الكربون في  ،2010ويرجع ذلك أساس ًا إلى إزالة الغابات املدارية .ويتساوى متوسط
زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ،قياس ًا بفترة ما قبل الثورة الصناعية،
ما يقرب من ～  ٪ 55من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن حرق الوقود األحفوري،
مع إزالة ما يقارب ～  ٪ 45من ثاني أكسيد الكربون املتبقي من الغالف اجلوي
بفضل احمليطات وغالف األرض احليوي .ويتفاوت جزء ثاني أكسيد الكربون
املنبعث من احتراق الوقود األحفوري والذي يبقى في الغالف اجلوي (األجزاء
احملمولة جواً) ،فيما بني السنوات لكن بدون اجتاه عاملي مؤكد .وبلغ املتوسط
العاملي للكسر اجلزيئي من ثاني أكسيد الكربون في عام 2011ا  390.9±0.1جزء
من املليون (الشكل  .)3وتفوق نسبة الزيادة البالغة  2.0جزء من املليون متوسط
نسبة الزيادة في فترة التسعينات من القرن املاضي (～  1.5جزء من املليون سنوياً)
وتساوي متوسط الزيادة خالل العقد املاضي (～  2.0جزء من املليون سنوياً).
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الشكل  - 1التأثير اإلشعاعي القسري لغازات الدفيئة الطويلة األمد مقارنة بعام ،1750
والتحديث املنجز عام  2011على املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (.)NOAA

متوسط الوفرة العاملية (ككسر جزيئي) لغازات الدفيئة الرئيسية على مدى
االثني عشر شهراً من عام  ،2011وتغيرها قياس ًا بعامي  2010و 1750وفق ًا
للشبكة العاملية ملراقبة غازات الدفيئة التابعة للمراقبة العاملية للغالف اجلوي
(.)GAW
CO2

CH4

N2O

390.9±
0.1[5] ppm

1813±
2[5] ppb

324.2±
0.1[5] ppb

الوفرة في عام  2011مقارنة بعام *1750

140%

259%

120%

الزيادة املطلقة بني عامي  2010و2011

2.0 ppm

5 ppb

1.0 ppb

0.51%

0.28%

0.31%

2.0 ppm/yr

3.2 ppb/yr

0.78 ppb/yr

الوفرة العاملية عام 2010

الزيادة

النسبية بني عامي  2010و2011

متوسط الزيادة السنوية املطلقة
في السنوات العشر األخيرة
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غاز امليثان ()CH4
يساهم غاز امليثان بنسبة ～  ]4[ ٪ 18في التأثير اإلشعاعي القسري (.)LLGHGs
وتنجم نسبة  ٪ 40تقريب ًا من غاز امليثان املنبعث في الغالف اجلوي عن مصادر
طبيعية (مثل األراضي الرطبة والنمل األبيض) ،بينما متثل املصادر بشرية املنشأ (مثل
احليوانات املجترة وزراعة األرز واستغالل الوقود األحفوري ومدافن القمامة وحرق
الكتلة األحيائية) حوالي ٪ 60من انبعاثات امليثان .وفي عام 2011بلغت نسبة امليثان
في الغالف اجلوي  ٪ 259من مستواه قبل العصر الصناعي (～  700جزء من البليون

* انطالق ًا من كسر جزيئي بلغ 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 ( )aومعدل زيادته ( )bفي الفترة
من عام  1984إلى عام  .2011ويبني من خالل األعمدة
الواردة في ( )bمتوسط معدل زيادته السنوية.
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الشكل  - 5الكسر اجلزئي في الشكل ( )aللمتوسط العاملي
ألكسيد النيتروز  N2Oومعدل زيادته في الشكل ( )bفي
الفترة من  1980إلى  .2011ومتوسط معدل زيادته السنوية
مبني في األعمدة الواردة في الشكل (.)b

الشكل  - 4الكسر اجلزيئي ( )aللمتوسط العاملي
للميثان ،ومعدل زيادته ( )bفي الفترة من عام 1984
ويبي في األعمدة الواردة في ()b
إلى عام  .2011نَّ
متوسط معدل زيادته السنوية.

من جزيئات الهواء اجلاف) بسبب االنبعاثات املتزايدة من املصادر بشرية املنشأ ،)HFCs( .التي هي بدورها غازات فعالة من غازات الدفيئة ،تتزايد مبعدالت سريعة ،وإن

وبلغ املتوسط العاملي للكسر اجلزيئي للميثان رقم ًا قياسي ًا جديداً في عام  2011قدره كانت التزال ضئيلة الوفرة (املستويات مقيسة بجزء من التريليون [ ، ]6الشكل .)7
 1813±2جزءاً من البليون ،أي بزيادة بلغت  5أجزاء من البليون بالنسبة للعام السابق
(الشكل  .)4وتناقص معدل زيادة امليثان من ～  13جزءاً من البليون سنوي ًا خالل وتتناول هذه النشرة أساس ًا غازات الدفيئة ( .)LLGHGsوفترة بقاء
أوائل الثمانينات من القرن املاضي إلى ما يقرب من الصفر في الفترة من عام  1999األوزون في التروبوسفير القصيرة نسبي ًا لها تأثير إشعاعي قسري مماث ً
ال
إلى عام  .2006ومنذ عام  ،2007أخذ امليثان يتزايد من جديد في الغالف اجلوي لزيادة الهالوكربونات .كما أن الكثير من امللوثات األخرى مثل أول أكسيد
مبعدل شبه مطرد خالل السنوات الثالث املاضية .وتوزيع الرصدات املفيدة ،السيما الكربون ،وأكاسيد النيتروجني واملركبات العضوية املتطايرة ،وإن كانت
ضئيلة األهمية كغازات دفيئة ،فإن لها آثار مباشرة أو غير مباشرة محدودة
في املناطق املدارية ،ضئيل جداً مبا ال يتيح الفهم الكامل لتجدد زيادة وفرة امليثان.
على التأثير اإلشعاعي القسري .كما تشكل األهباء اجلوية (جسيمات دقيقة
أكسيد النيتروز ()N2O
معلقة) مواد قصيرة األمد لها تأثيرها على ميزانية اإلشعاع .وتتم مراقبة جميع
الغازات املذكورة في هذه النشرة ،وكذلك األهباء اجلوية ،في إطار برنامج
يساهم أكسيد النيتروز ( )N2Oبنسبة ～  ]4[ ٪ 6في التأثير اإلشعاعي القسري املراقبة العاملية للغالف اجلوي  GAWوبدعم من أعضاء املنظمة ()WMO
للغازات ()LLGHGs؛ وأصبح اآلن ثالث أهم عنصر في هذه النسبة .وينبعث والشبكات املساهمة.
أكسيد النيتروز في الغالف اجلوي من مصادر طبيعية وبشرية املنشأ ،مبا في
ذلك توزيع النشرات
احمليطات والتربة وحرق الكتلة األحيائية واستخدام األسمدة والعمليات الصناعية
املختلفة .وبلغ املتوسط العاملي للكسر اجلزيئي ألكسيد النيتروز خالل عام ،2011
 324.2±0.1جزء من البليون بزيادة تعادل  1.0جزء من البليون عن السنة السابقة تعد أمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOهذه النشرات وتوزعها
(الشكل  ،)5ومبستوى يفوق مستوى العصر ما قبل الصناعي ( 270جزءاً من بالتعاون مع املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة التابع للوكالة اليابانية لألرصاد
البليون) بنسبة  .٪ 120والزيادة من عام  2010إلى عام  2011أكبر من متوسط معدل اجلوية ،والفريق االستشاري العلمي التابع لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي
( )GAWواملعني بغازات الدفيئة ،ومبساعدة مختبر البحوث اخلاص بالنظام
الزيادة خالل السنوات العشر األخيرة ( 0.78جزء من البليون سنوياً).
األرضي التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( .)NOAAوهذه
غازات الدفيئة األخرى
النشرات متاحة على الصفحة الشبكية لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي أو
املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة .WDCGG
إن سداسي فلوريد الكبريت ( )SF6غاز فعال
من غازات الدفيئة الطويلة األمد .وتنتج صناعة
Halocarbons
الكيمياوياتهذاالغاز،ويستخدمكعازلللكهرباء
في أجهزة توزيع الطاقة الكهربائية .وقد زاد كسره
اجلزيئي ليبلغ ضعف املعدل املرصود في منتصف
التسعينات من القرن املاضي (الشكل  .)6وتساهم
مركبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCsاملستنفدة
لألوزون والغازات املهلجنة الضئيلة ،بنسبة
～  ]4[ ٪ 12تقريب ًا في التأثير اإلشعاعي القسري
للغازات ( .)LLGHGsوفي حني تتناقص نسبة
الشكل  - 7املتوسط الشهري للكسر اجلزيئي ألهم
الكلوروفلوروكربون ( )CFCsومعظم الهالونات،
الشكل  - 6املتوسط الشهري للكسر اجلزيئي لسداسي املركبات الهالوكربونية في الفترة من  1977إلى 2011
فإن املركبات الكلورية الفلورية الهيدروجينية
فلوريد الكبريت ( )SF6في الفترة من  1995إلى  2011واملقدر بحساب متوسط نتائج الشبكة (بني  7و19
( )HCFCsواملركبات الفلورية الهيدروجينية
مقدراً بحساب متوسطات نتائج  20محطة.
محطة).
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محطات مختارة لرصد غازات الدفيئة

J. HATTAKA

ساهم خمسون 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  ٪ 47من سجالت القياس املقدمة للمركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة
 WDCGGمن مواقع في الشبكة التعاونية لفحص عينات الهواء التابعة ملختبر
البحوث اخلاص بالنظام األرضي التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
اجلوي ( .)NOAAوبالنسبة للشبكات واحملطات األخرى ،انظر تقرير برنامج
املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWرقم ( 206املتاح على املوقع اإللكتروني
 .)http://www.wmo.int/gawوتسهم التجربة العاملية املتقدمة اخلاصة
بغازات الغالف اجلوي ( )AGAGEأيض ًا برصدات في هذه النشرة .وعالوة
على ذلك ،فإن محطات املراقبة التابعة لبرنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي
( )GAWالتي تساهم في توفير البيانات املستخدمة في هذه النشرة ،واملبينة
في الشكل  ،2مدرجة في قائمة املساهمني على املوقع الشبكي للمركز العاملي
لبيانات غازات الدفيئة ()WDCGGا(http://ds.data.jma.go.jp/gmd/
 .)wdcggكما يتم التعريف بهذه احملطات في نظام معلومات محطات املراقبة
العاملية للغالف اجلوي ()GAWSISا()http://gaw.empa.ch/gawsis
الذي تعنى بتشغيله املختبرات السويسرية الفيدرالية لفحص املعدات والبحوث
( ،)EMPAسويسرا.

املراجع

http://www.awi.de/en/infrastructure/stations/neumay .)er_stationويخلو خليج أتكا والساحل املقارب له تقريب ًا من اجلليد

البحري خالل فصل الصيف .واملوقع املنعزل حملطة نيوماير جتعل منها موقع ًا
مرجعي ًا قيم ًا إلجراء قياسات في ظل أوضاع جوية نقية للغاية .ويعمل
املرصد بالتعاون مع معهد ألفريد فيجنر للبحوث القطبية والبحرية،
ومعهد الفيزياء البيئية في جامعة هايدلبرغ .ويقاس في آن واحد عدد من
غازات الدفيئة وتركيبات نظائرها املشعة.

لالتصال

A. RESHTNIKOV

World Meteorological Organization
Atmospheric Environment Research Division,
Research Department, Geneva
E-mail: AREP-MAIL@wmo.int
Website: http://www.wmo.int/gaw
World Data Centre for Greenhouse Gases
Japan Meteorological Agency, Tokyo
E-mail: wdcgg@met.kishou.go.jp
Website: http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg

[]5
[]6

 = PgC 1بليون ( )109طن من الكربون.
 = ppmعدد جزيئات الغاز في املليون من جزيئات الهواء اجلاف.
 = ppbعدد جزيئات الغاز في البليون ( )109من جزيئات الهواء اجلاف.
حتتسب هذه النسبة باعتبارها اإلسهام النسبي للغاز املذكور (الغازات املذكورة) في
زيادة التأثير القسري اإلجمالي الناجم عن جميع غازات الدفيئة الطويلة األمد من عام
.1750
بناء على كونوي وآخرين.1994 ،
حتتسب نطاقات اخلطأ املشار إليها بطريقة نهوض ً
 = pptعدد جزيئات الغاز في التريليون ( )1012من جزيئات الهواء اجلاف.
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يقع املرصد القطبي الشمالي
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
في تكسي ( 71.59درجة شما ًال،
و 128.92درجة شرقاً ،على ارتفاع
خمسة أمتار فوق سطح البحر)
بالقرب من فم نهر لينا في بحر
البتف .وجترى قياسات لتناول
املسائل املتصلة بتقلبية التكوين
الكيميائي للغالف اجلوي .واملنطقة احمليطة باحملطة متجانسة بشكل
معقول وتتسم بغطاء نباتي عبارة عن مزيج من التندرا الرطبة واجلافة
التي تتسم بها املنطقة ،وبتدفقات موسمية ،ومناطق الصخر احلجري،
والتربة الصقيعية .وجترى منذ عام  2010قياسات مستمرة وفي قوارير لثاني
أكسيد الكربون وامليثان في احملطة .وتنفذ عدة أفرقة بحثية عمليات رصد
في تكسي ،مبا في ذلك املرفق الفيدرالي لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
ومراقبة البيئة ( )ROSHYDROMENTوأكادميية العلوم الروسية،
واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ( )NOAAومعهد األرصاد
اجلوية الفنلندي.

R. WELLER

يقع مرصد كيمياء الهواء في
احملطة األملانية نيوماير في املنطقة
القطبية اجلنوبية على مسافة 1.5
كيلومتر جنوب املبنى الرئيسي
الكائن في إكستروم آيس شيلف،
على بعد  8كيلومترات تقريب ًا
من أتكا باي ( 70.666درجة
جنوباً ،و 8.266درجة غرباً ،على
ارتفاع  42متراً فوق سطح البحر،
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تقع محطة باالس  -سودانكيال
التابعة للمراقبة العاملية للغالف
اجلوي ( )GAWفي شمالي
أوروبا ،في طريق انتقال الغازات
النزرة إلى املنطقة القطبية
الشمالية .وللمحطة عقدتان
رئيسيتان ،باالس ( 67.93درجة
شما ًال ،و 24.12درجة شرقاً ،على
ارتفاع  565متراً من سطح البحر)،
وسودانكيال ( 67.36درجة شما ً
ال ،و 26.63درجة شرقاً ،على ارتفاع 179
متراً فوق سطح البحر) ،ويفصل بينهما مسافة  150كيلومتراً .وجتري مراقبة
غازات الدفيئة والغازات املتفاعلة ومجموعة واسعة من معامالت األهباء
اجلوية ،التي تُدرج في قاعدة بيانات املراقبة العاملية ( ،)GAWمن فوق
قمة جبل في املنطقة القطبية الشمالية في منطقة وطنية نظيفة في باالس.
وتقاس تدفقات التغاير الدوامي اجلوي املصغر لثاني أكسيد الكربون وامليثان
في نظم إيكولوجية منوذجية في كل من العقدتني
(http://en.ilmatieteenlaitos.fi/greenhouse-gases,
http://fmiarc.fmi.fi/).

