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يبني الشكل الوارد أعاله ،على اليمني ،توزع امليثان ( )CH4في الغالف
اجلوي بحسب خطوط العرض املستنبط من القياسات التي أجريت
في محطات املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابعة للمنظمة
( .)WMOوبعد أن بقي شبه مستقر من العام  1999إلى العام  ،2006بدأ
ميثان الغالف اجلوي باالرتفاع مجدداً في العام  .2007وميكن احتساب
االنبعاثات العاملية الكلية من أحمال ميثان الغالف اجلوي املرصود
ومعدالت ارتفاعه ،إلى جانب تقدير عمر ميثان الغالف اجلوي (حوالي
 9سنوات) .ويتم إدراج الفروق بني هذه االنبعاثات ( )ΔCH4ومتوسط
االنبعاثات بني العامني  2003و 2005كدوائر زرقاء في الشكل الوارد على
اليسار؛ أما اخلطوط الزرقاء املتقطعة فتشير إلى متوسط الفروق لألعوام

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  ،2012إذ وصلت
بالنسبة لثاني أكسيد الكربون إلى  393.1 ± 0.1أجزاء من املليون [ ،]2وبالنسبة
للميثان إلى  1819 ± 1أجزاء من البليون [ ،]3وبالنسبة ألكسيد النيتروز إلى
 325.1 ± 0.1أجزاء من البليون .وهي معدالت تفوق تلك التي سادت في عصر
ما قبل الثورة الصناعية (قبل عام  )1750بنسب بلغت  ٪ 141و ٪ 260و،٪ 120
على التوالي .وأصبحت زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي خالل
عام  ،2012مقارنة بعام  ،2011أعلى من متوسط معدل زيادته في السنوات
العشر األخيرة .أما زيادة أكسيد النيتروز من عام  2011إلى عام  2012فقد
كانت أقل من الزيادة املرصودة من عام  2010إلى عام  ،2011ولكن أكبر من
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 2006-1984واألعوام  .2012-2007من العام  1984إلى العام ،2006
تباينت االنبعاثات بشكل كبير ولكنها بقيت دائم ًا أقل من معدالت
األعوام  2007إلى  ،2012باستثناء العامني  1991و .1998كذلك ،يتم
إظهار فروق االنبعاثات الشهرية (في  )Tg CH4 yr1عاملي ًا (باألحمر)
وللمنطقة القطبية الشمالية (باألخضر) من خالل دراسة مناذج االنتقال
الكيميائي ( .)Bergamaschi, et al., 2013ويشير حتليل البيانات إلى
أن االنبعاثات املدارية وانبعاثات األراضي املتوسطة االرتفاع في نصف
الكرة الشمالي ساهمت في ارتفاع ميثان الغالف اجلوي منذ العام ،2007
كما أشار إلى أنه لم يحدث بعد أي زيادة ملحوظة في انبعاثات امليثان
في املنطقة القطبية الشمالية.
متوسط معدل الزيادة في السنوات العشر األخيرة .واستمر امليثان في الزيادة في
الغالف اجلوي مبعدل مشابه للمعدل املرصود طوال السنوات األربعة 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  ٪ 32بني عامي  1990و ،2012وميثل ثاني
أكسيد الكربون نسبة  ٪ 80من هذه الزيادة تقريباً.

عرض عام
توفر هذه هي النشرة التاسعة من سلسلة النشرات السنوية املتعلقة بغازات
الدفيئة والتي يصدرها برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوية ()GAW
التابع للمنظمة ( )WMOمعلومات حول وفرة أهم غازات الدفيئة الطويلة
األمد ( )LLGHGsفي الغالف اجلوي ،ومعدالت تغيرها ،وهي ثاني
أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النيتروز ،كما تقدم ملخص ًا يتناول

مساهمات الغازات األخرى .وتسهم هذه الغازات الثالثة ،إلى جانب
الكلوروفلوروكربون ( ،)CFC-12والكلوروفلوروكربون ()CFC-11
بنسبة  ]4[ ٪ 96تقريب ًا من التأثير اإلشعاعي القسري الناجم عن غازات
الدفيئة (( )LLGHGsالشكل .)1
وينسق برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي ( )GAWالتابع للمنظمة
()WMOا( )http://www.wmo.int/gawعمليات الرصد املنهجية
وحتليل غازات الدفيئة وغيرها من األنواع النزرة .ويبني الشكل  2املواقع التي
تتم فيها مراقبة غازات الدفيئة في العقد األخير .خالل العام  ،2012انخفض
عدد محطات الرصد .تقدم البلدان املشاركة في البرنامج تقارير خاصة
ببيانات القياس بينما ُيعنى املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة(  (WD C
 )GGفي الوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية بأرشفتها وتوزيعها.

GHG comparison sites

الشكل  - 2الشبكة العاملية اخلاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة للمراقبة العاملية للغالف
اجلوي ( .)GAWوهناك شبكة مماثلة خاصة بامليثان.

ويقدم اجلدول  1املتوسط العاملي لوفرة غازات الدفيئة ( )LLGHGsالرئيسية
الثالثة في الغالف اجلوي في عام  ،2012وتغيرها من حيث الوفرة منذ 2011
و .1750ويتم احلصول على هذه النتائج من خالل حتليل مجموعات البيانات
(املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،WMO  )2009التي ميكن تتبعها بواسطة
املعايير املرجعية العاملية التابعة للمنظمة ( .)WMOوال تُستخدم البيانات

التنبؤ بتطور غازات الدفيئة في الغالف اجلوي فهم ًا جيداً ملصادرها ومصارفها
الكثيرة والتحوالت الكيميائية في الغالف اجلوي.
بلغ املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف اجلوي ( NOAA)  1.32في العام  ،2012ما ميثل زيادة
في التأثير اإلشعاعي القسري اإلجمالي الناجم عن جميع غازات الدفيئة الطويلة
األمد ( )LLGHGsبنسبة  ٪ 32منذ العام  ،1990وبنسبة  ٪ 1.2من عام 2011
إلى عام ( 2012الشكل  .)1وميثل التأثير اإلشعاعي القسري اإلجمالي الناجم عن
جميع الغازات ( )LLGHGsالكسر اجلزيئي املكافئ لثاني أكسيد الكربون وقدره
 475.6جزءاً من املليون (.)http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi

الصادرة عن احملطات املتحركة إلجراء هذا التحليل العاملي ،باستثناء عملية
أخذ العينات في قارورات التي تقوم بها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
اجلوي ( )NOAAفي احمليط الهادئ (املثلثات الزرقاء في الشكل .)2

وترتبط غازات الدفيئة الرئيسية الثالثة املبينة في اجلدول  1ارتباط ًا وثيق ًا
باألنشطة البشرية ،وتتفاعل بقوة مع الغالف احليوي واحمليطات .ويتطلب
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يشكل ثاني أكسيد الكربون أهم غاز من غازات الدفيئة الناجتة عن األنشطة البشرية
في الغالف اجلوي ،إذ يساهم بنسبة  ٪ 64تقريب ًا [ ]4في التأثير اإلشعاعي القسري
للغازات ( .)LLGHGsويسبب ثاني أكسيد الكربون في ازدياد التأثر اإلشعاعي
القسري بنسبة  ٪ 84تقريب ًا خالل العقد املاضي وبنسبة  ٪ 82تقريب ًا خالل السنوات
اخلمس األخيرة .وكان مستوى ثاني أكسيد الكربون ما قبل الثورة الصناعية البالغ
تقريب ًا  280جزءاً من املليون ( )ppmميثل تعاد ًال للتدفقات بني الغالف اجلوي
واحمليطات والغالف احليوي .وبلغ مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي
 ٪ 141من مستواه قبل الثورة الصناعية في العام  ،2012ويرجع ذلك في املقام األول
بفعل االنبعاثات الناجمة عن حرق الوقود األحفوري (بلغت انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون من الوقود األحفوري  0.5 ± 9.5مليون طن من الكربون[ ]1في  2011وفق ًا
للمؤسسة  ،)http://www.globalcarbonproject.orgوإزالة الغابات
املدارية ،وتغيير استخدام األراضي ( 0.5 ± 0.9بليون طن من الكربون[ ]1في العام
 .)2011ويساوي 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 بسبب التقلبية الطبيعية
العالية ملستودعات ثاني أكسيد الكربون ( Levin ،)2012 ،لكن بدون اجتاه عاملي
مؤكد .وبلغ املتوسط العاملي للكسر اجلزيئي من ثاني أكسيد الكربون في عام
 393.1 ± 0.1 2012جزء من املليون (الشكل  .)3وتفوق نسبة الزيادة البالغة 2.2
جزء من املليون ،من العام  2011إلى العام  ،2012الزيادة في عامي 2011-2010
ومتوسط معدل الزيادة في فترة التسعينات من القرن املاضي ( 1.5جزء من املليون
سنوياً) ومتوسط معدل 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  2012على املؤشر السنوي لغازات الدفيئة ( )AGGIالذي تصدره
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (.)NOAA

اجلدول  - 1املتوسط السنوي العاملي لوفرة الغاز ( )2012واجتاهات غازات
الدفيئة الرئيسية الصادرة عن الشبكة العاملية ملراقبة غازات الدفيئة التابعة
للمراقبة العاملية للغالف اجلوي ( .)GAWمتثل الوحدات الكسور اجلزيئية
للهواء اجلاف ،أما عدم اليقني فيبلغ  ٪ 68من حدود الثقة.
CO2

CH4

N2O

393.1±
0.1[5] ppm

1819±
1[5] ppb

325.1±
0.1[5] ppb

الوفرة في عام  2012مقارنة بعام *1750

141%

260%

120%

الزيادة املطلقة بني عامي  2011و2012

2.2 ppm

6 ppb

0.9 ppb

الزيادة النسبية بني عامي  2010و2011

0.56%

0.33%

0.28%

متوسط الزيادة السنوية املطلقة في
السنوات العشر األخيرة

2.02 ppm/yr

3.7 ppb/yr

0.80 ppb/yr

الوفرة العاملية عام 2012

Ship

Aircraft

Ground-based

غاز امليثان ()CH4
يساهم غاز امليثان بنسبة  ]4[ ٪ 18تقريب ًا في التأثير اإلشعاعي القسري الناجت
عن الغازات ( .)LLGHGsوتنجم 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

* انطالق ًا من كسر جزيئي بلغ قبل العصر الصناعي  278جزءاً من املليون لثاني أكسيد الكربون
و 700جزء من البليون للميثان ،و 270جزءاً من البليون ألكسيد النيتروز.

2

400

360
350
340
2010

2005

2000
Year

1995

1990

1985

330

2010

2005

2000
Year

1995

1985

1985 1990

0

الشكل  - 3املتوسط العاملي للكسر اجلزيئي لثاني
أكسيد الكربون ( )aومعدل زيادته ( )bفي الفترة
من عام  1984إلى عام  .2012ويبني 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  .2012ومتوسط 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  .2012نَّ
متوسط معدل زيادته السنوية.

إلى جانب الغازات املهلجنة الضئيلة ،بنسبة  ]4[ ٪ 12تقريب ًا في التأثير اإلشعاعي
القسري للغازات ( .)LLGHGsوفي 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 (املستويات مقيسة بجزء من التريليون[ ،]6الشكل .)7

الوقود األحفوري ومدافن القمامة وحرق الكتلة األحيائية) حوالي  ٪ 60من
انبعاثات امليثان .بلغت نسبة امليثان في الغالف اجلوي  ٪ 260من مستواه
قبل الثورة الصناعية (~ 700جزء من البليون) بسبب االنبعاثات املتزايدة
من املصادر بشرية املنشأ .وبلغ املتوسط العاملي للميثان رقم ًا قياسي ًا جديداً
في عام  2012قدره  1 ± 1819جزءاً من البليون ،أي بزيادة بلغت  6أجزاء من
البليون بالنسبة للعام السابق (الشكل  .)4وتناقص معدل زيادة امليثان من
~  13جزءاً من البليون سنوي ًا خالل أوائل الثمانينات من القرن املاضي إلى ما
يقرب من الصفر في الفترة من عام  1999إلى عام  .2006ومنذ عام  ،2007بدأ
امليثان يتزايد من جديد في الغالف اجلوي بسب تزايد االنبعاثات في املناطق
املدارية واألراضي املتوسطة االرتفاع في نصف الكرة الشمالي .ويصعب عزو
هذه الزيادة إلى املصادر البشرية املنشأ واملصادر الطبيعية ألن الشبكة احلالية
غير كافية لتحديد سمات االنبعاثات من خالل معاجلة املناطق واملصادر.

وتتناول هذه النشرة أساس ًا غازات الدفيئة الطويلة األمد ( .)LLGHGsومتلك
فترة بقاء األوزون في التروبوسفير القصيرة نسبي ًا تأثيراً إشعاعي ًا قسري ًا مماث ً
ال لتأثير
الهالوكربونات .كما أن الكثير من امللوثات األخرى مثل أول أكسيد الكربون،
وأكاسيد النيتروجني واملركبات العضوية املتطايرة ،وإن كانت ضئيلة األهمية
كغازات دفيئة ،متلك آثاراً مباشرة أو غير مباشرة محدودة على التأثير اإلشعاعي
القسري .كما تشكل األهباء اجلوية (جسيمات دقيقة معلقة) مواد قصيرة
أكسيد النيتروز ()N2O
األمد لها تأثيرها على ميزانية اإلشعاع .وتتم مراقبة جميع الغازات املذكورة
في هذه النشرة ،وكذلك األهباء اجلوية ،في إطار برنامج املراقبة العاملية للغالف
يساهم أكسيد النيتروز بنسبة  ]4[ ٪ 6تقريب ًا في التأثير اإلشعاعي القسري اجلوي ( )GAWوبدعم من أعضاء املنظمة ( )WMOوالشبكات املساهمة.
الناجت عن الغازات ( .)LLGHGsوأصبح اآلن ثالث أهم عنصر مساهم
في التأثير القسري املجتمع .ينبعث أكسيد النيتروز في الغالف اجلوي توزيع النشرات
من مصادر طبيعية (حوالي  )٪ 60وبشرية املنشأ (حوالي  ،)٪ 40مبا
في ذلك احمليطات والتربة وحرق الكتلة األحيائية واستخدام األسمدة تعد أمانة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOهذه النشرات وتوزعها
والعمليات الصناعية املختلفة .وبلغ املتوسط العاملي للكسر اجلزيئي ألكسيد بالتعاون مع املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة التابع للوكالة اليابانية لألرصاد
النيتروز خالل عام  ±0.1 325.1 ،2012جزء من البليون ،أي بزيادة تعادل  0.9جزء اجلوية ،والفريق االستشاري العلمي التابع لبرنامج املراقبة العاملية للغالف
من البليون عن السنة السابقة (الشكل  ،)5ومبستوى يفوق مستوى عصر ما قبل اجلوي ( )GAWواملعني بغازات الدفيئة ،ومبساعدة مختبر البحوث اخلاص
الثورة الصناعية ( 270جزءاً من البليون) بنسبة  .٪ 120وتفوق الزيادة من عام  2011بالنظام األرضي ( )ESRLالتابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
إلى عام  2012متوسط معدل الزيادة خالل السنوات
العشر األخيرة ( 0.80جزء من البليون سنوياً).
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إن سداسي فلوريد الكبريت ( )SF6غاز فعال من
غازات الدفيئة الطويلة األمد ( .)LLGHGوتنتج
صناعة الكيمياويات هذا الغاز ،الذي ًيستخدم
بشكل رئيسي كعازل للكهرباء 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،
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الشكل  - 6املتوسط الشهري للكسر اجلزيئي لسداسي
فلوريد الكبريت ( )SF6في الفترة من  1995إلى 2012
مقدراً بحساب متوسطات نتائج  20محطة.
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الشكل  - 7املتوسط الشهري للكسر اجلزيئي ألهم
املركبات الهالوكربونية في الفترة من  1977إلى 2012
واملقدر بحساب متوسط نتائج الشبكة (بني  7و19
محطة).

( .)NOAAوهذه النشرات متاحة على الصفحة الشبكية لبرنامج املراقبة
العاملية للغالف اجلوي أو املركز العاملي لبيانات غازات الدفيئة (.)WDCGG

محطات مختارة لرصد غازات الدفيئة

شكر وروابط إلكترونية
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 بعمليات الرصد 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
فيالشكل،2مدرجةفيقائمةاملساهمنيعلىاملوقعالشبكيللمركزالعامليلبيانات
غازات الدفيئة ( WDCGG) (.)http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg
كما يتم التعريف بهذه احملطات في نظام معلومات محطات املراقبة العاملية
للغالف اجلوي ( )GAWSIS( ،)http://gaw.empa.ch/gawsisالذي
تدعمه دائرة األرصاد اجلوية السويسرية ،سويسرا.

تشكل محطة بالتو روزا  Plateau Rosaاإلقليمية التابعة للمراقبة
العاملية للغالف اجلوي ()GAW ( 45.93درجة شما ًال و 7.71درجة
شرق ًا و 3480متراً فوق سطح البحر) إحدى أكثر احملطات املعنية مبراقبة
الغالف اجلوي ارتفاع ًا في أوروبا .تقع بالقرب من ماتيرهون ،على
اجلانب اإليطالي جلبال األلب (يشغلها قسم تورينو من املعهد الوطني
للفيزياء الفلكية) .ويساهم موقعها في التروبوسفير احلر فوق حقل كبير
من الثلج الذي يعلو هضبة جبال عارية ،وبعيداً عن املناطق احلضرية
واملناطق امللوثة ،بجعلها مناسبة لقياسات خلفية غازات الدفيئة .وقد
أجرت البحوث حول نظم الطاقة ( )RSEقياسات غازات الدفيئة
الرئيسية (الكربون وامليثان) بشكل دوري .تتناول أطول سلسلة زمنية
ثاني أكسيد الكربون ،وهي تغطي حالي ًا أكثر من  20سنة (قياسات
منوذجية منفردة من العام  1989إلى العام  ،1997وقياسات مستمرة من
العام  1993إلى وقتنا احلاضر).

املراجع
Bergamaschi, P., Houweling,S., Segers, A., et al.: Atmospheric
CH4 in the first decade of the 21st century: Inverse modeling
analysis using SCIAMACHY satellite retrievals and NOAA
surface measurements, J. Geophys. Res., 118, 7350–7369,
2013, doi:10.1002/jgrd.50480
Conway, T. J., Tans, P. P. , Waterman, L. S., Thoning, K. W., Kitzis,
D. R., Masarie, K. A. and Zhang, N. Evidence for interannual
variability of the carbon cycle from the National Oceanic
and Atmospheric Administration/Climate Monitoring and
Diagnostics Laboratory global air sampling network, J.
Geophys. Res., 99, 22831-22855, 1994.
Levin, I., Earth science: The balance of the carbon budget,
Nature, 488, 35–36, 2012, doi:10.1038/488035a
WMO, 2009: Technical Report of Global Analysis Method for
Major Greenhouse Gases by the World Data Centre for
Greenhouse Gases (Y. Tsutsumi, K. Mori, T. Hirahara, M.
Ikegami and T.J. Conway). GAW Report No. 184 (WMO/
TD No. 1473), Geneva, 29 pp.

لالتصال
World Meteorological Organization
Atmospheric Environment Research Division,
Research Department, Geneva
E-mail: AREP-MAIL@wmo.int
Website: http://www.wmo.int/gaw

يشكل مختبر لودر  Lauderألبحاث الغالف اجلوي في نيوزيلندا
( 45.038درجة جنوباً 169.684 ،درجة شرقاً 370 ،متراً فوق سطح
البحر) محطة عاملية تابعة للمراقبة العاملية للغالف اجلوي (.)GAW
وهي تنتمي للمعهد الوطني ألبحاث الغالف اجلوي واملياه (.)NlWA
يقدم املختبر قياسات عالية اجلودة في البيئة النظيفة والتي تشح فيها
البيانات خلطوط العرض اجلنوبية العالية .ويقوم مختبر لودر بتشغيل
مطياف محول فورييه باألشعة حتت احلمراء ( )FTIRمخصص لقياس
الغازات النزرة املقترنة بكيمياء األوزون ،وعمود ثاني أكسيد
الكربون عالي الدقة .ويتم باستمرار إجراء قياسات موقعية لغازات
الدفيئة ،عبر استخدام قوارير املعاينة وتقنيات االستشعار عن بعد.
وقد بدأت عمليات رصد غازات الدفيئة في احملطة منذ العام 1990
(.)http://www.niwa.co.nz/our-science/atmosphere/lauder

World Data Centre for Greenhouse Gases
Japan Meteorological Agency, Tokyo
E-mail: wdcgg@met.kishou.go.jp
Website: http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg
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= 1PgCا 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 ً
يحتسب عدم اليقني مع معدل ثقة يبلغ  sigma( ٪ 68واحد).
 = pptعدد جزيئات الغاز في التريليون ( )1012من جزيئات الهواء اجلاف.
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