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تصدر املنظمة ( )WMOمنذ عام  ،1993بالتعاون مع أعضائها ،بيانات سنوية عن حالة املناخ العاملي .وقد صدر هذا
املطبوع بالتعاون مع مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ووحدة
البحوث املناخية ( )CRUبجامعة  ،East Angliaاململكة املتحدة ،ومركز التنبؤ باملناخ ( ،)CPCواملركز الوطني للبيانات
املناخية ( ،)NCDCواإلدارة الوطنية لبيانات ومعلومات سواتل رصد البيئة ( ،)NESDISواملركز الوطني ألعاصير
الهاريكني ( ،)NHCوالدائرة الوطنية للطقس ( )NWSالتابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي ()NOAA
بالواليات املتحدة األمريكية ،ومعهد  Goddardللدراسات الفضائية ( )GISالذي تديره اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية
والفضاء ( )NASAبالواليات املتحدة ،واملركز الوطني لبيانات الثلج واجلليد ( ،)NSIDCالواليات املتحدة؛ واملركز
األوروبي للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى ( ،)ECMWFباململكة املتحدة؛ واملركز العاملي ملناخيات الهطول ()GPCC
بأملانيا؛ ومرصد دارموث للفيضانات بالواليات املتحدة .وتشمل اجلهات املساهمة األخرى املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية
والهيدرولوجيا أو ما يعادلها من املؤسسات املناخية في اجلزائر واألرجنتني وأستراليا والنمسا وبيالروسيا وبلجيكا وبنني
والبرازيل وكندا والصني وكولومبيا وكرواتيا والدامنرك وفيجي وفنلندا وفرنسا وأملانيا وهنغاريا وأيسلندا والهند وإندونيسيا
واليابان وكينيا والتفيا وليتوانيا ومولدوفا واملغرب وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان والبرتغال واالحتاد الروسي وصربيا
وإسبانيا والسويد وسويسرا وتونس وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وجمهورية فنزويال البوليفارية .كما ساهم
في هذا البيان مركز املناخ اإلقليمي املعني مبراقبة املناخ والتابع لالحتاد اإلقليمي السادس (أوروبا) التابع للمنظمة ()WMO
واملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية ( ،ACMADنيامي) ،واملركز الدولي لبحوث ظاهرة النينيو
( ،CIIFENغواياكيل ،إكوادور) ،ومركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته ( ،ICPACنيروبي) التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية ( ،)IGADواملراقبة العاملية للغالف اجلوي ( ،)GAWوالبرنامج العاملي للبحوث املناخية (.)WCRP

الغالف :رياح اخلريف .بريشة  ،Roisin Manningعمره  10سنوات ،اململكة املتحدة.

مالحظة
التسميات املستخدمة في مطبوعات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وطريقة عرض املواد فيها ال تعني بأي حال من األحوال
التعبير عن أي رأي من جانب أمانة املنظمة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو
فيما يتعلق بتعيني حدودها أو تخومها.
اآلراء املعرب عنها في مطبوعات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هي آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء املنظمة .كما أن
ال لها على سواها
ذكر شركات أو منتجات معينة ال يعني أن هذه الشركات أو املنتجات معتمدة أو موصى بها من املنظمة تفضي ً
مما مياثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها.

تصدير
بدأت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOفي عام  )WMO( 1993في  ،2009بشراكة مع منظومة األمم املتحدة .وتلتزم
إصدار بيان ًا سنوي ًا بعنوان «بيان املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املنظمة ( ،)WMOمن خالل إعداد اإلطار ،مبواصلة حتسني
عن حالة املناخ العاملي» ،على إثر الوعي باملناخ الذي ولده النواجت واملعلومات واخلدمات املناخية التي تقدمها لصالح كافة
مؤمتر املناخ العاملي الثاني الذي نظمته املنظمة ( )WMOالقطاعات االجتماعية االقتصادية التي تتأثر باملناخ.
بالتعاون مع شركائها العلميني في عام  .1990ويواصل هذا
التقرير اكتساب شعبية ،وقد أصبح اليوم مصدراً معترف ًا به وكان عام  2010كذلك هو الذكرى املاسية الستني إلنشاء
وموثوق ًا للمعلومات املوجهة للدوائر العلمية ووسائط اإلعالم املنظمة ( )WMOفي  23آذار/مارس  ،1950عندما تولت
واجلمهور بشكل عام .وهذا البيان الصادر عن املنظمة املنظمة املسؤوليات العاملية من املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية
( )WMOعن حالة املناخ العاملي في  2010هو آخر إضافة إلى ( ،)IMOاملنشأة في عام  1873كنتيجة للمؤمتر الدولي األول
هذه السلسلة الناجحة.
لألرصاد اجلوية املعقود في فيينا.
وقد اتسم عام  2010بشكل خاص بتسجيل درجات حرارة
سطحية عاملية قياسية ،على نفس املستوى املسجل في عامي
 1998و ،2005مبا يتسق مع تسارع االحترار املشهود طوال
اخلمسني عام ًا املاضية .كما أسدل عام  2010الستار على أحر
عقد مسجل ،فقد كان االحترار ملحوظ ًا أكثر من أي وقت
آخر طوال هذا العقد في مناطق معينة ،السيما في شمال
أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية وجنوب آسيا واملنطقة القطبية
الشمالية.

وأود أن أعرب عن تقدير املنظمة ( )WMOلكافة املراكز
واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ()NMHSs
في البلدان األعضاء البالغ عددهم  ،189والتي تتعاون مع
املنظمة ( )WMOوتسهم في إنتاج هذا املطبوع الهام .وأسوة
درجت عليه في الطبعات السابقة ،أود أن أنوه بأهمية
مبا
ُ
تعليقاتكم .فاملنظمة ( )WMOتتطلع إلى تعليقاتكم على
بيان املنظمة ( )WMOعن حالة املناخ العاملي في 2010
وترحب باقتراحاتكم من أجل مواصلة حتسني هذا املطبوع.

وعالوة على ذلكُ ،سجلت ظواهر مناخية متطرفة واسعة
النطاق وممتدة في عدة أنحاء من العالم ،مما ترتب عليه آثار
اجتماعية واقتصادية كبيرة .ونخص بالذكر الفيضانات في
باكستان واستراليا ،وكذلك موجات احلرارة الصيفية في
االحتاد الروسي ،التي كانت من أبرز الظواهر املناخية في عام
.2010
وإضافة إلى ذلك ،فقد كان عام  2010عام ًا خاص ًا أيض ًا باعتباره
العام التي أعدت فيه فرقة العمل الرفيعة املستوى توصيات
بشأن هيكل اإلطار العاملي للخدمات املناخية ()GFCS
وأولوياته وحوكمته ،استجاب ًة للقرار املتخذ باإلجماع في
مؤمتر املناخ العاملي الثالث ( )WCC-3الذي عقدته املنظمة
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هذا ،وقد كان العقد  2010-2001هو أيض ًا أحر
عقد مسجل .فقد جتاوز متوسط درجات احلرارة
طول العقد مبقدار  0.46درجة مئوية متوسط الفترة
 ،1990-1961ومبقدار  0.21درجة مئوية الرقم
القياسي السابق للعقد  .2000-1991وفي املقابل،
كان العقد  2000-1991أحر من العقود السابقة،
وهو ما يتماشى مع اجتاه االحترار الطويل األمد.
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ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ أﺣ ّﺮﻫﺎ إﻟﻰ أﺑﺮدﻫﺎ
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الشكل  – 2شذوذ متوسط
درجات احلرارة العاملية
السنوية (فيما يتعلق
بالفترة )1990-1961
في الفترة ،2010-1850
حسب مركز هادلي/وحدة
البحوث املناخية بجامعة

تشير التقديرات إلى أن متوسط درجات احلرارة العاملية يزيد مبقدار
 0.53درجة مئوية ( 0.09 ±درجة مئوية) عن متوسط درجات
احلرارة السنوية في الفترة ،1990-1961والبالغ 14درجة مئوية .وهذا
يجعل عام  2010يتساوى مع أحر عام مسجل في السجالت التي
ترجع إلى عام  .1880فالقيمة االسمية ملتوسط زيادة درجة احلرارة
في عام  ،2010وقدرها  0.53 +درجة مئوية ،تأتي مباشرة قبل القيمة
االسمية لعام  +0.52( 2005درجة مئوية) ولعام +0.51( 1998
درجة مئوية) ،على الرغم من أن التباينات بني األعوام الثالثة ليست التأثيرات الرئيسية الواسعة النطاق على املناخ العاملي في 2010
هامة من الناحية اإلحصائية بسبب جوانب عدم اليقني التي ترتبط
أساس ًا بعملية أخذ العينات فيما يتعلق بدرجات احلرارة على سطح بدأ عام  2010بحدوث ظاهرة النينيو املستقرة في احمليط الهادئ.
األرض والبحر باستخدام عدد محدود من مواقع الرصد ،وبطريقة وتالشت هذه الظاهرة سريع ًا في الشهور األولى من العام لتحل
استقراء التقديرات من هذه املواقع .وتشير البيانات
املستقاة من عملية إعادة التحليل املؤقت في املشروع الذي
ملدى
يقوم به املركز األوروبي للتنبؤات اجلوية املتوسطة ا
0.6
( )ECMWFإلى أن عام  2010هو ثاني أحر عام شهده
العالم ،علم ًا بأن الفرق بينه وبني  2005يندرج في إطار
0.4
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
هامش عدم اليقني.
اﺧﺘﻼف درﺟﺎت اﳊﺮارة
ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  - 1990-1961ﺳﻠﺴﻴﻮس

الشكل  – 1درجات
احلرارة السطحية العاملية
مرتبة بحسب اخلمسني
عام ًا األشد حرارة.
ويوضح الرسم البياني
ترتيب درجات احلرارة
السطحية العاملية منذ
عام  .1880ويبني حجم
األعمدة حدود الثقة
املرتبطة بكل سنة بنسبة
 95في املائة .والقيم هي
متوسطات بسيطة مرجحة
حسب املنطقة بالنسبة إلى
السنة بأكملها.
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة،
ووحدة البحوث املناخية
بجامعة  East Angliaفي
اململكة املتحدة)

ملحوظة :يقوم التحليل على أساس ثالث مجموعات مستقلة
من البيانات يحتفظ بها مركز هادلي في دائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة ،ووحدة البحوث املناخية في جامعة
 ،East Anglia, HadCRUواملركز الوطني للبيانات املناخية
( )NCDCالتابع للجنة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
( )NOAAبالواليات املتحدة ،ومعهد  Goddardللدراسات
الفضائية ( )GISSالذي تشغله الوكالة الوطنية للمالحة
اجلوية والفضاء ( )NASAبالواليات املتحدة.

كما كان احمليط الهندي املداري الشرقي أحر بكثير من
املتوسط خالل النصف الثاني من ( 2010قطبية ثنائية
سالبة للمحيط الهندي) ،على عكس ظاهرة النينيا
السابقة في عامي  ،2008-2007إذ كانت أبرد بشكل عام
من املتوسط .وكان التذبذب في املنطقة القطبية الشمالية
(  )AOوتذبذب شمال احمليط األطلسي (  )NAOفي
طور سلبي خالل معظم السنة ،وخاصة خالل شتاء
 2010/2009في نصف الكرة الشمالي ،الذي يظهر وفق ًا
ملعظم املؤشرات أقوى تغير سلبي موسمي مسجل لتذبذب
املنطقة القطبية الشمالية/تذبذب شمال احمليط األطلسي
(  .)AO/NAOثم عاد التذبذب (  )AOوالتذبذب
(  )NAOإلى مرحلة سلبية قوية في أواخر  ،2010إذ كانت
القيم في كانون األول/ديسمبر  2010أقل تطرف ًا بدرجة
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محلها ظاهرة النينيا في آب/أغسطس .ووفق ًا لبعض القياسات
فإن ظاهرة النينيا التي اتسع نطاقها في نهاية  2010هي األقوى
منذ منتصف السبعينات من القرن املاضي على األقل ،ومن بني
أقوى خمس ظواهر النينيا خالل القرن املاضي .وكانت استجابة
الغالف اجلوي قوية بشكل خاص إذ بلغ مؤشر التذبذب اجلنوبي
أعلى قيمة شهرية له منذ  1973في أيلول/سبتمبر وكانون
األول/ديسمبر ،وأعلى متوسط نصف سنوي منذ .1917
وعملية االنتقال من ظاهرة النينيو إلى ظاهرة النينيا متاثل العملية
التي حدثت في  ،1998وهو عام حار جداً ،على الرغم من أن
ظاهرة النينيو في  2010كانت أضعف وظاهرة النينيا كانت
أقوى ،مما كان عليه الوضع في .1998
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1881–1890
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13.4

13.6

درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -ﺳﻠﺴﻴﻮس

طفيفة من القيم املسجلة في الشتاء السابق .وكان تذبذب
املنطقة القطبية اجلنوبية (  ،)AOالذي ُيعرف أيض ًا باسم
النمط احللقي اجلنوبي (  )SAMفي طور إيجابي معظم
السنة ،ووصل إلى أعلى قيمة شهرية له منذ متوز/يوليو
وآب/أغسطس .1989
درجات احلرارة اإلقليمية
كان عام  2010هو أحر عام مسجل في كل من نصف الكرة
الشمالي وأفريقيا .كما كان هو أحر عام مسجل بالنسبة
إلى ست مناطق فرعية هي غرب أفريقيا والصحراء الكبرى/
املنطقة العربية ومنطقة البحر املتوسط وجنوب آسيا ووسط/
جنوب غرب آسيا وغرينالند/اجلزء الكندي الواقع في املنطقة
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الشكل  – 3املتوسط
العقدي العاملي
لدرجات احلرارة يجمع
بني درجات احلرارة
على سطح األرض –
احمليطات (سلسيوس)،
بناء على ثالث
مجموعات لبيانات
درجات احلرارة العاملية
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة،
ووحدة البحوث املناخية
بجامعة East Anglia
في اململكة املتحدة)
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الشكل  – 4الشذوذ في
درجات احلرارة العاملية
على سطح األرض
والبحار (سلسيوس)
لعام  ،2010فيما يتعلق
بالفترة 1990-1961
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة،
ووحدة البحوث املناخية
بجامعة East Anglia
في اململكة املتحدة)
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ﻓﻨﻠﻨﺪا
أﺑﺮد ﻋﺎم وﻛﺬﻟﻚ أﺑﺮد ﻓﺼﻞ ﺷﺘﺎء )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  – 2009ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (2010ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1987؛ ُﺳﺠﻞ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
وﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة ﻓﻲ ﻳﻮم  29ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ) 37.2درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻣﺘﺠﺎوزاً اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 1914
ﲟﻘﺪار  1.3درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ؛ أﺣﺮ ﻋﻘﺪ ) (2010-2001ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ أرﺑﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ وﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ؛ ُﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ) 38.2درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ )اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ُﺳﺠﻞ ﻣﻨﺬ  91ﻋﺎﻣﺎً(؛
اﺣﺘﺮار ﺷﺪﻳﺪ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ أﺣﻮال اﳉﻔﺎف ،ﳑﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺣﺪوث أﺳﻮأ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1972؛
ُﺳﺠﻠﺖ أﺣﺮ ﻓﺘﺮة ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ – آب /أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت ﻗﺒﻞ  130ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ُﺳﺠﻠﺖ درﺟﺎت ﺣﺮارة أﺑﺮد ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﳊﺮارة ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 5-2 ،درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺣﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ
أﺣﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﻒ )ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ –
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن )ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ(؛ أﺳﻮأ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ
آب/أﻏﺴﻄﺲ( ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺼﲔ
أﺣﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﻒ )ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ – آب/أﻏﺴﻄﺲ( ﻋﺎم  ،1929ﺗﻀﺮر ﺟﺮاءﻫﺎ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1898
ﻣﻮﺳﻢ أﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﺘﻴﻔﻮن ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1961؛ ُﺳﺠﻞ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﺴﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر أﺛﻨﺎء
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺷﻬﺮ آب/أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﻏﺮﺑﻲ اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
)آب/أﻏﺴﻄﺲ(
Kompasu
اﻟﺘﻴﻔﻮن
إﻋﺼﺎر
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
أﺳﻮأ
ﺣﺪوث
ﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ؛
ﻋﻦ
اﻷﻧﻬﺎر
ﺧﺮوج
ُﺳﺠﻞ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  185ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
ﻟﺪرﺟﺎت اﳊﺮارة ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻠﻎ 53.5
 14ﻋﺎﺻﻔﺔ 7 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ ﺗﻴﻔﻮن
أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﺗﻴﻔﻮن ﻳﻠﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻮل ﻣﻨﺬ  15ﻋﺎﻣ ًﺎ
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻫﻨﺠﻮ دارو ﻓﻲ ﻳﻮم 26
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
اﻟﻬﻨﺪ
أﺟﻒ ﻓﺼﻞ
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ؛ اﻷﺣﺮ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1942
أﺣﺮ ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
إﻋﺼﺎر اﻟﺘﻴﻔﻮن ) Megiﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ(
ﻣﻮﺳﻤﻴﺎت ﻣﻨﺬ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  290ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﺎم 1994
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1901
أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﺪاري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2005واﻷﻗﻮى
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1983
اﻹﻋﺼﺎر اﳌﺪاري)Giriﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ(
اﻹﻋﺼﺎر اﳌﺪاري ﻓﻴﺖ ) Phetأﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ(
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح  250ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
ً
اﻟﻌﻮاﺻﻒ
وﻋﺮام
اﻟﺮﻳﺎح
ﺣﻴﺚ
ﻣﻦ
ا
ﺗﺪﻣﻴﺮ
اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
أﻛﺜﺮ
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  230ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ  :2010أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150ﺣﺎﻟﺔ
وﻓﺎة ﻓﻲ ﻣﻴﺎﳕﺎر
ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻮى ﻋﺎﺻﻔﺔ ﲢﺪث ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ ﺑﺤﺮ
ﻏﻮام Guam
اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ اﳌﺪاري ) Lailaأﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ(
اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ اﳌﺪاري ﻏﻴﻨﻮ
أﺳﻮأ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف ﲢﺪث ﻣﻨﺬ  1998ﺧﻼل
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  120ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
) (Gunoﻓﻲ ﻋﺎم  ،2007ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  -أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ
أول ﻋﺎﺻﻔﺔ ﲢﺪث ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ وأﻣﻄﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻺﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ
اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ اﳌﺪاري
اﳌﺪاري  Lailaأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺣﺪوث أﺳﻮأ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ  50ﻋﺎﻣ ًﺎ )أﻳﺎر/
ﺗﻮﻣﺎس )Tomasآذار/ﻣﺎرس(
اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺎﻳﻮ( .ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  215ﻛﻠﻢ /اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت
أدى ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻧﺤﻮ  8000ﻣﻨﺰل وأﺿﺮت
أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻣﺪاري ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺪة
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻟﻢ ُﻳﺴﺠﻞ ﺣﺪوث أي إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ
اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  350 000ﺷﺨﺺ.
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺠﻲ ﻣﻨﺬ
ﻣﺪاري ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
ﺣﺪوث اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ  Bebeﻓﻲ ﻋﺎم 1972
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ
واﻧﻬﻴﺎرات ﻃﻴﻨﻴﺔ؛ أﺳﻮأ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﲢﺪث ﻣﻨﺬ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﻧﺸﺎط أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻹﻋﺼﺎر اﳊﻠﺰوﻧﻲ اﳌﺪاري )Uluiآذار/ﻣﺎرس(
 4ﻋﻮاﺻﻒ ،ﻋﺎﺻﻔﺘﺎن ﺣﻠﺰوﻧﻴﺘﺎن
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  260ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻮام ﻣﻄﺮاً ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2000وﺛﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻮام ﻣﻄﺮاً ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
اﺷﺘﺪت ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺪارﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل إﻋﺼﺎر
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 1900؛ ُﺳﺠﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺼﻞ رﺑﻴﻊ )أﻳﻠﻮل/
ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﻌﺎد ًﻻ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﳌﺪارﻳﺔ Hubert
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ﻣﻄﺮاً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ؛
ذﻟﻚ إﻋﺼﺎر اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ ) Wilmaﻓﻲ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ(
)آذار/ﻣﺎرس(
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﳉﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﺷﺘﺪادﻩ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺪاري
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى 65
ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﳌﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ،
 11ﻋﺎﺻﻔﺔ 5 ،ﻋﻮاﺻﻒ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ ﺣﻴﺚ ُأﺑﻠﻎ ﻋﻦ وﻓﺎة  16ﺷﺨﺼ ًﺎ
ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
وﺗﻀﺮر ﻧﺤﻮ  200 000ﺷﺨﺺ؛ أﻛﺒﺮ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻣﻄﺎر اﳉﺎرﻓﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﻓﺎة  10أﺷﺨﺎص،
اﻹﻋﺼﺎر اﳌﺪاري Edzani
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ
وﺧﻠﻔﺖ  38 000ﺷﺨﺺ ﺑﻼ ﻣﺄوى

اﳌﺪارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 11ﻋﺎﺻﻔﺔ 5 ،ﻋﻮاﺻﻒ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ

)ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ(

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﻳﺎح  220ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
واﺣﺪ ﻣﻦ أرﺑﻊ أﻗﻮى أﻋﺎﺻﻴﺮ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ 2010

رﻗﻌﺔ اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺛﺎﻣﻦ أﻗﻞ اﺗﺴﺎع ﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺬوﺑﺎن ،وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺛﺎﻟﺚ
أﻛﺒﺮ اﺗﺴﺎع ﻟﻬﺎ )ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ  2006و (2007ﺧﻼل اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 1979

القطبية الشمالية ،حيث حتطمت األرقام القياسية بقيم يصل
إلى درجة واحدة في بعض املناطق .وكانت درجات احلرارة
السطحية التي تقل عن املتوسط محدودة من الناحية املكانية.
وأبرز املناطق التي شهدت هذا االنخفاض تشمل غرب ووسط
سيبريا ،وشمالي ووسط أستراليا ،وأنحاء من شمالي أوروبا،
وجنوب شرقي الواليات املتحدة ،ومنطقة متمركزة حول
بيجني في شمال شرقي الصني.
4

وكانت درجات حرارة احمليطات أقل من املتوسط في شرقي
احمليط الهادئ ،وارتبط بذلك تكوين ظاهرة النينيا ،ولكن
هذه الدرجات كانت أعلى من املتوسط في معظم املناطق
األخرى .وكان احمليط األطلسي املداري دافئ ًا بشكل خاص،
فشهد جزء كبير من املنطقة أعلى درجات حرارة مسجلة على
سطح البحر .كما كانت درجة حرارة سطح البحر في املنطقة
احمليطة بأستراليا هي أعلى درجات حرارة مسجلة.

أﺑﺮد
اﻷو
راﺑﻊ
اﻷو
اﺳﺘ
ﻓﻲ

ﻫ
ا
ﻋ

رﻗﻌﺔ اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺚ أﻗﻞ اﺗﺴﺎع ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻠﻴﺪ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺬوﺑﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ) 2007أﻗﻞ اﺗﺴﺎع(
وﻋﺎم ) 2008ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻞ اﺗﺴﺎع(؛ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺧﺎﻣﺲ أﻗﻞ ﻧﻄﺎق ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي أﺛﻨﺎء اﺗﺴﺎﻋﻪ
اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 1979
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﻛﻨﺪا
أﺑﺮد ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1985اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
أﺣﺮ ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1948؛ أﺣﺮ وأﺟﻒ ﻓﺼﻞ ﺷﺘﺎء
أﺑﺮد ﻓﺼﻞ ﺷﺘﺎء )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ – ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ( ﻣﻨﺬ
)ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  – 2009ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،(2010وأﺣﺮ ﻓﺼﻞ رﺑﻴﻊ )آذار/ﻣﺎرس –
ﻋﺎﻣﻲ 1979/1978؛ أﺑﺮد ﻋﺎم ﻣﻨﺬ 1986؛ أﺑﺮد ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ( ،وﺛﺎﻟﺚ أﺣﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﻒ )ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ – آب/أﻏﺴﻄﺲ( ،وﺛﺎﻧﻲ أﺣﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ  100ﻋﺎم
أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻓﺼﻞ ﺧﺮﻳﻒ )أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮﺳﻢ أﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ
أﺑﺮد ﻓﺼﻞ ﺷﺘﺎء )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ – ﺷﺒﺎط/
د ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن
ﻓﻲ اﳉﺰء اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ( ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻲ 1963/1962؛ أﺑﺮد ﻋﺎم ﻣﻨﺬ 1986
ول/دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1969؛
ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻊ أﺑﺮد ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن
اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻹﻋﺼﺎري اﳊﻠﺰوﻧﻲ Xynthia
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
أﺑﺮد ﻓﺼﻞ ﺷﺘﺎء )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  – 2009ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ (2010
ول/دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
رﻳﺎح ﺑﻘﻮة أﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ ،وﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة
 8ﻋﻮاﺻﻒ 3 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ ﻫﺎرﻳﻜﲔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻲ  .1985/1984وﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻌﺎم ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ
ﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ أوروﺑﺎ )ﺷﺒﺎط/
أﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ وأﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط ﺛﻠﻮج ﻛﺜﻴﻔﺔ وﺣﺪوث ﻋﻮاﺻﻒ ﺛﻠﺠﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻲ ﻋﺎم 1881
ﻓﺒﺮاﻳﺮ(؛ أﺳﻮأ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1999
اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ أﺳﻤﺎء ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
ﻋﻠﻰ أﻧﺤﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ؛ وﲢﻄﻤﺖ ﻋﺪة أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ.
ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
إﻋﺼﺎر اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ أﻟﻴﻜﺲ) Alexﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ(
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﺻﻒ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻢ أﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  175ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
1971؛ ُﺳﺠﻞ ﺛﺎﻟﺚ أﻗﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ
اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ )ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ( ،ﳑﺎ أﺳﻔﺮ
اﻷﻃﻠﺴﻲ
اﶈﻴﻂ
ﻓﻲ
ﺣﺰﻳﺮان/
ﺷﻬﺮ
ﻓﻲ
ﻳﺤﺪث
ﻫﺎرﻳﻜﲔ
إﻋﺼﺎر
أول
ﻟﻸﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ ) ،(ACEﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻋﻦ ﺣﺪوث أﺳﻮأ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1827
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻓﻲ ﺣﻮض اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1995؛
ﻧﺸﺎط أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 2007و1977
أﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮ ﲤﻮز/
ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ
أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان/
 19ﻋﺎﺻﻔﺔ 12 ،إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻳﻜﲔ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻄﺮاً ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺣﺪوث
إﻋﺼﺎر اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ ﺳﻴﻠﻴﺎ Celia
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1966
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ وأﻋﺎﺻﻴﺮ
1941؛ أﺟﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ
أﺳﻮأ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ
)ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ(
اﻟﻬﺎرﻳﻜﲔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ أﺳﻤﺎء ﻣﻨﺬ
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺳﻨﻮات )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ(
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى 260
ﻣﻮﺳﻢ إﻋﺪاد اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم 2005
ﻣﻦ
ﻋﺪد
ﻓﻲ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﻔﺎف
ﺣﺎﻻت
ﺣﺪوث
1948
ﻏﺮﺑﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم
ﺿﺮﺑﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻏﺮﺑﻲ
ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻮى ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
 2009ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2010
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﳌﺪارﻳﺔ ) Agathaأﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ(
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﺪة )آب/أﻏﺴﻄﺲ( ،ﳑﺎ
ﺷﻬﻮر ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ،وﺛﺎﻧﻲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺼﻮى  75ﻛﻠﻢ/ﺳﺎﻋﺔ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ آﻻف اﳌﻨﺎزل وإﳊﺎق
إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻳﻜﲔ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ
اﻟﻀﺮر ﺑﻨﺤﻮ  200 000ﺷﺨﺺ
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻳﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان/
ﳑﻴﺘﺔ ،أﺿﺮت ﺑﻨﺤﻮ  2ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ وأودت ﺑﺤﻴﺎة 47
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ؛ وﳒﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎرات
ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﺴﺠﻼت
اﺳﺘﺨﺪام
ﺑﺪء
ﻣﻨﺬ
ﺳﻘﻄﺖ
أﻣﻄﺎر
أﻏﺰر
ً؛
ﺎ
ﺷﺨﺼ
أرﺿﻴﺔ؛ ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻓﺎة ﻧﺤﻮ  320ﺷﺨﺼﺎً.
ﻓﻲ ﻋﺎم ) 1969ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ(
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ  -اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ )(ENSO
أﺳﻮأ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
دﺧﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ ) (ENSOﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﻓﻲ ﻃﻮر ﺣﺎر
وﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺎزون؛ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻬﺮ
)اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ( واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻃﻮر ﺑﺎرد )اﻟﻨﻴﻨﻴﺎ( ﺑﺤﻠﻮل ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ .2010
رﻳﻮ ﻧﻴﻐﺮو إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  13.6ﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم .1902
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﺑﻴﺮو
ﻓﻲ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﻴﺮو ،ﻫﻄﻮل  279ﱈ
ﺗﺴﺒﺐ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ  24ﺳﺎﻋﺔ )5-4
واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ ،وﺗﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  62 000ﺷﺨﺺ
ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ(ُ ،ﺳﺠﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ
)ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ(
أﻣﻄﺎر ﻣﺘﺴﺎﻗﻄﺔ ﻓﻲ  48ﻋﺎﻣ ًﺎ
ﺟﻨﻮﺑﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
أﻟﻢ ﺑﺄﺟﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻫﻮاء ﻗﻄﺒﻲ ﻗﺎرس َّ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ )ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ(؛ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ اﳊﺮارة
فئة األعاصير املدارية
اﻟﺼﻐﺮى  1.5 -درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻳﻨﺲ آﻳﺮس
وﻫﻲ أﻗﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ
أعاصير الهاريكني واألعاصير احللزونية وأعاصير التيفون مصطلحات مختلفة
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ
ﺳﺠﻠﺖ أﺑﺮد درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺑﻠﻐﺖ 8
ﺳﻨﻮات؛ ُ
لظاهرة جوية واحدة تصاحبها سيول ورياح سريعة جداً ومستمرة (قرب املركز)
ﻧﺸﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻤﺎ ﺧﻼل  46ﺳﻨﺔ.
تتجاوز سرعتها  119كم/ساعة .ويشار إلى هذه الظواهر اجلوية باألسماء التالية،
 67ﻋﺎﺻﻔﺔ
رهن ًا باملنطقة:
 34إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻳﻜﲔ/إﻋﺼﺎر ﺗﻴﻔﻮن/إﻋﺼﺎراً ﺣﻠﺰوﻧﻴ ًﺎ
 22إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﻳﻜﲔ/إﻋﺼﺎر ﺗﻴﻔﻮن/إﻋﺼﺎراً ﺣﻠﺰوﻧﻴ ًﺎ
•
أعاصير الهاريكني :غربي احمليط األطلسي الشمالي ،ووسط وشرق احمليط
”رﺋﻴﺴﻴ ًﺎ“
أﻻﺳﻜﺎ
ﺛﺎﻟﺚ أﺟﻒ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت
ﻓﻲ ﻋﺎم 1918

الهادئ الشمالي ،والبحر الكاريبي ،وخليج املكسيك؛

أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية
كان هذا العام حاراً بشكل استثنائي في معظم مناطق أفريقيا
وشرقي آسيا ،ووصل إلى شبه اجلزيرة الهندية .وكان متوسط
درجات احلرارة في أفريقيا أعلى من املتوسط الطويل األجل
مبقدار  1.29درجة مئوية ،مما أطاح بالرقم القياسي املسجل
سابق ًا بزهاء  0.35درجة مئوية .وجتاوز الشذوذ القاري

•

أعاصير التيفون :غربي احمليط الهادئ الشمالي؛

•

األعاصير احللزونية :خليج البنغال وبحر العرب؛

•

األعاصير املدارية القاسية :غربي احمليط الهادئ اجلنوبي ،وجنوب شرق
احمليط الهندي؛

•

األعاصير املدارية :جنوب غرب احمليط الهندي.

الشهري في درجات احلرارة مبقدار  1.5 +درجة مئوية ك ً
ال
من األشهر اخلمسة من كانون األول/ديسمبر  2009إلى
نيسان/أبريل  ،2010وبلغ أقصاه في شباط/فبراير مبقدار
 2.12 +درجة مئوية؛ وكان أكبر شذوذ شهري مسجل في
السابق يبلغ  +1.44درجة مئوية في نيسان/أبريل .1998
وشهدت كافة شهور  2010درجات حرارة تزيد مبقدار 0.7
درجة مئوية على األقل على املتوسط .وعلى الرغم من أن

الشكل  - 5حاالت
الشذوذ املناخية الهامة
والظواهر املناخية الهامة
في 2010
(املصدر :املركز الوطني
للبيانات املناخية
التابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات ،الواليات
املتحدة)
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درجات احلرارة كانت تزيد بدرجة كبيرة على املتوسط في
جميع أنحاء أفريقيا ،فإنها كانت استثنائية بشكل خاص
في اجلزء الشمالي من القارة (وامتدت داخل شبه اجلزيرة
العربية) ،حيث كانت درجات احلرارة في الصحراء الكبرى/
املنطقة العربية فوق املتوسط مبقدار  2.22درجة مئوية ،ومبقدار
 0.89درجة مئوية قياس ًا بالرقم القياسي السابق وبأكبر درجة
شذوذ سنوية مسجلة على اإلطالق في أي منطقة فرعية خارج
املنطقة القطبية الشمالية .كما كان عام  2010أحر عام مسجل
شهدته منطقة البحر املتوسط ،إذ وصلت درجة احلرارة في
تونس إلى ما يعادل أحر عام سابق شهدته.

هذه املنطقة املعدالت املعتادة بأكثر من درجة مئوية واحدة في
النصف األول من العام ،ولكنها عادت لتقترب من املتوسط
في فترة الحقة من العام ،إذ حتولت أوضاع النينيو ،التي ترتبط
بقوة بارتفاع درجات احلرارة في املنطقة ،إلى أوضاع قوية
لظاهرة النينيا بحلول نهاية العام.
وكانت معظم أنحاء شمالي وشرقي آسيا أحر من املتوسط في
عام  ،2010فيما عدا أنحاء من غربي ووسط سيبريا .وكانت
درجات احلرارة السنوية غير استثنائية في معظمها ،ويرجع
ذلك إلى أن أوضاع ًا قريبة من املتوسط في باكورة العام وفي
فترات متأخرة منه قد واجهت جزئي ًا الصيف الشديد احلرارة.

وكان االحترار املشهود في الفترة األخيرة قوي ًا بشكل خاص
في أفريقيا ،حيث جتاوز متوسط درجات احلرارة للعقد
 2010-2001متوسط درجات احلرارة مبقدار  0.85درجة
مئوية ،ومبقدار  0.49درجة مئوية عن أي عقد سابق .وشهدت
أفريقيا منذ  2003أحر خمس سنوات مسجلة في القارة .أما
شرقي أفريقيا ،الذي لم يشهد قط قبل  2003عام ًا جتاوزت وشهدت أستراليا ،التي تأثرت بأوضاع رطبة على مدى فترات
فيه درجات احلرارة املعدالت املعتادة بأكثر من درجة مئوية طويلة من العام ،أبرد عام منذ  2001إذ انخفضت درجات
واحدة ،قد بلغ اآلن هذا احلد في ثماني سنوات متتابعة.
احلرارة دون املتوسط في كثير من املناطق الوسطى والشرقية،
على الرغم من أن درجات احلرارة كانت أعلى من املتوسط
آسيا واحمليط الهادئ
بكثير بالقرب من الساحل االستوائي حيث شهدت بعض
ً
في
العربية
اجلزيرة
وشبه
أفريقيا
في
ا
جد
احلارة
امتدت األوضاع
املناطق الشمالية أحر عام مسجل .وشهدت نيوزيلندا خامس
اجتاه الشمال والشرق لتصل إلى جنوبي ووسط آسيا وفي اجتاه أحر عام مسجل ،وبلغت درجات احلرارة أرقام ًا قياسية في
الشرق لتصل إلى شبه اجلزيرة الهندية .فشهدت الهند وتركيا مناطق محددة في جنوب اجلزيرة وحول مدينة أوكالند.
أحر سنوات مسجلة ،شأنها شأن املناطق اجلنوبية واجلنوبية
الغربية/الوسطى من آسيا.
أوروبا
شهد عام  2010مجموعة متنوعة من األوضاع في أوروبا،
وشهدت املناطق األكثر جنوب ًا في آسيا واجلنوبية الشرقية أحر فكانت درجات احلرارة دون املتوسط في أنحاء كثيرة من
عام مسجل ،بعد عام  .1998فقد جتاوزت درجات احلرارة في شمالي وغربي أوروبا ،حيث كان العام هو األبرد على نطاق
وكان صيف  2010هو أحر صيف مسجل في آسيا ،إذ إنه
حطم بالكاد الرقم السابق احملقق في  .1998وقد شهدت الصني
واليابان واالحتاد الروسي أحر فصل صيف مسجل ،وشهد
الشرق األقصى الروسي صيف ًا حاراً بشكل خاص.

الشكل  – 6الشذوذ في
درجات احلرارة األوروبية
(سيلسيوس) فيما
يتعلق الفترة
 1990-1961في كانون
األول/ديسمبر 2009
(على اليسار) –
شباط/فبراير 2010
وكانون األول/ديسمبر
( 2010على اليمني)
(املصدر :االحتاد
اإلقليمي السادس
(أوروبا) للمنظمة
( ،)WMOواملركز
املناخي اإلقليمي بشأن
مراقبة املناخ ،دائرة
األرصاد اجلوية األملانية،
أملانيا)
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واسع منذ عام  1996على األقل .وشهدت النرويج أبرد عام
منذ عام  ،1985كما شهدت اململكة املتحدة وأيرلندا أبرد
عام منذ  ،1986بينما شهدت بلدان أخرى تضم السويد
وفنلندا وهولندا وأملانيا وفرنسا والدمنرك والتفيا متوسط ًا سنوي ًا
لدرجات احلرارة دون املتوسط الطويل األمد (ألول مرة منذ
عام  1996بالنسبة إلى معظمها) .وعلى النقيض ،شهدت
أنحاء كثيرة من جنوب شرقي أوروبا متوسط ًا سنوي ًا لدرجات
احلرارة يبلغ  1-3درجة مئوية فوق املعتاد ،فشهدت تركيا أحر
عام مسجل ،كما شهدت أثينا أحر عام منذ عام  1897على
األقل .كما كان عام  2010حاراً في خطوط العرض العالية من
احمليط األطلسي الشمالي ،حيث وصلت درجات احلرارة في
سفالبارد في النرويج إلى ما يزيد على املعتاد مبقدار  2.5درجة
مئوية ،وشهدت ريكيافيك درجات حرارة تزيد على املعتاد
مبقدار  1.6درجة مئوية ،وهو ثاني أحر عام مسجل فيها.
وكانت أوروبا ،من منطقة جبال األلب فصاعداً في اجتاه الشمال،
باردة في باكورة العام وآخره ،مع انعدام الرياح الغربية الشتوية
العادية (املرتبطة باملرحلة السلبية املتطرفة لتذبذب شمال
األطلسي) ،مما أتاح للهواء القاري البارد أن يستقر ويصل إلى
األطراف الغربية للقارة .وقد شوهدت أوضاع غير مألوفة بشكل
غير مسبوق في شتاء  2010/2009في أقصى غرب أوروبا حيث
شهدت أيرلندا واسكتلندا أبرد فصل شتاء منذ .1962/1963
كما شهدت أنحاء كثيرة في شمالي ووسط أوروبا أبرد فصل
شتاء منذ  ،1979/1978أو  ،1987/1986أو ،1996/1995
على الرغم من أن هذه األوضاع أقل برودة بكثير من األوضاع
املشهودة في فصول شتاء عديدة في الستينات من القرن املاضي
أو قبل ذلك .ثم شهد العديد من املناطق ذاتها شذوذاً أكبر في
درجات احلرارة في كانون األول/ديسمبر.

السابق احملقق في  2003مبقدار  0.62درجة مئوية .وشوهدت
أكثر األوضاع تطرف ًا في غربي االحتاد الروسي ،ولكن درجات
احلرارة في الصيف كانت أعلى من املتوسط في جميع أنحاء
القارة تقريباً .وكان متوز/يوليو حاراً بشكل خاص وحطم
الرقم القياسي القاري السابق بزهاء درجة مئوية واحدة ،إذ
بلغت درجات احلرارة ما يزيد على الدرجات املعتادة بدرجة
مئوية واحدة على األقل في معظم املناطق ،فيما عدا اململكة
املتحدة وأيرلندا وأجزاء من بلغاريا.
أمريكا الشمالية وغرينالند
كان عام  2010حاراً بشكل استثنائي في اجلزء الشمالي من
أمريكا الشمالية ،والسيما املنطقة القطبية الشمالية .كما
كان أحر عام مسجل في كندا حيث جتاوز متوسط درجات
احلرارة متوسط الفترة  1990-1961مبقدار  3درجات مئوية،
كما كان فصال الشتاء والربيع أحر فصلني مسجلني شهدهما
البلد .وبلغ الشذوذ في درجات احلرارة  +5درجات مئوية
حول شمال خليج هاتسون؛ إذ جتاوز متوسط درجة احلرارة
السنوية في إكواليت في جزيرة بافن ،التي تبلغ فيها درجة
احلرارة املتوسطة  -4.3درجة مئوية ،الرقم القياسي السابق
مبقدار  2.3درجة مئوية .كما كان عام  2010أحر عام مسجل
في معظم محطات غرينالند ،فيما عدا الشمال الشرقي ،إذ
بلغ الشذوذ في درجات احلرارة السنوية  +4.9درجة مئوية في
أيلوليسات ،و +4درجات مئوية في نوك .وجتاوزت درجات
احلرارة في منطقة غرينالند/كندا القطبية برمتها  2.99درجة
مئوية فوق الدرجات املعتادة ،وجتاوزت الرقم القياسي السابق
مبقدار  0.75درجة مئوية .كما كان العقد  2010-2001حاراً
للغاية ،إذ جتاوزت درجات احلرارة العقدية املعدالت املعتادة
مبقدار  1.39درجة مئوية ،وكذلك جتاوزت ثاني أحر عقد
مبقدار  0.92درجة مئوية.

وكان الصيف حاراً بشكل غير معتاد في أغلب أنحاء أووربا ،ونزو ًال نحو اجلنوب ،كانت درجات احلرارة قريبة نسبي ًا من
وكان هو أحر صيف مسجل في القارة ،محطم ًا الرقم القياسي املتوسط في معظم أنحاء الواليات املتحدة ،فيما عدا الشريط
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الشكل  – 7الشذوذ
في درجات احلرارة
في االحتاد الروسي
(سليسيوس) فيما
يتعلق بالفترة
 ،1990-1961في متوز/
يوليو 2010
(املصدر :دائرة األرصاد
اجلوية الروسية)
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الشمالي ،وفي أمريكا الوسطى .وكان جنوب شرقي الواليات
املتحدة أبرد من املتوسط ،ويرجع ذلك أساس ًا لألوضاع الباردة
بشكل غير عادي في الشتاء ،إذ شهدت فلوريدا أبرد فترة
مسجلة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس ،ثم أبرد شهر
كانون األول/ديسمبر .وكان الشتاء في الواليات املتحدة
برمتها أبرد فصل شتاء منذ عامي  ،1985/1984وشهدت
ابتداء من تكساس ومضي ًا في االجتاه
معظم املناطق اجلنوبية
ً
شتاء من بني أبرد عشر فصول شتاء مسجلة.
الشرقي،
ً
وصاحب هذه األحوال اجلوية الباردة غطاء ثلجي كبير غير
معتاد وسقوط كميات كبيرة من الثلج املوسمي في بعض
املدن الشرقية مبا في ذلك رقم موسمي قياسي في واشنطن
العاصمة .بيد أن معظم أنحاء البلد شهدت درجات حرارة
متوسطة فوق املعتاد في الصيف ،الذي كان رابع أحر فصل
صيف مسجل.

األيام العشرة األخيرة من آب/أغسطس .وفي  29متوز/
يوليو سجلت املدينة رقم ًا قياسي ًا جديداً إذ بلغت درجة
احلرارة  38.2درجة مئوية ،ووصلت إلى  30درجة مئوية أو
أكثر ملدة  33يوم ًا متعاقب ًا (ألغراض املقارنة ،لم يكن هناك
يوم جتاوزت فيه درجات احلرارة  30درجة مئوية ،ولو ليوم
واحد ،في صيف  .)2009و ُعزيت حاالت الوفاة الزائدة
على املعدالت الطبيعية بزهاء  11 000حالة خالل فصل
الصيف للحرارة املتطرفة في موسكو وحدها .وشهدت
بعض أنحاء االحتاد الروسي الواقعة في وسط أوروبا درجات
حرارة متوسطة تزيد على املعدالت الطبيعية مبقدار 5
درجات مئوية في الصيف .وقد صاحب موجة احلرارة
حرائق غابات مدمرة ،بينما أدى اجلفاف القاسي ،السيما
في منطقة فوجلا ،إلى فشل احملاصيل على نطاق واسع .كما
تضررت البلدان القريبة .فشهد االحتاد الروسي وبالروسيا
وفنلندا أعلى درجات حرارة مسجلة ،كما سجل عدد من
احملطات في صربيا أرقام ًا قياسية تزيد على  20درجة مئوية في
أكبر عدد من الليالي.

وفي وقت مبكر من العام ،شهد جنوبي آسيا رياح ًا موسمية
حارة استثنائية قبل األوان ،أدت إلى درجات حرارة قدرها
 53.5درجة مئوية في موهاجنو دارو في  26أيار/مايو ،وهو
رقم قياسي وطني لباكستان ،وأعلى درجة حرارة في آسيا منذ
عام  1942على األقل .وأملت موجات حرارة متطرفة بشمالي
أفريقيا وتركيا وشبه اجلزيرة العربية في فترات خالل فصل
الصيف ،ومن أبرزها وصول درجات احلرارة إلى  52درجة
مئوية في جدة (اململكة العربية السعودية) و 50.4درجة
أمريكا اجلنوبية
كانت درجات احلرارة في أمريكا اجلنوبية فوق املتوسط في األغلب مئوية في الدوحة و 47.7درجة مئوية في تارودانت (املغرب)
في شمالي القارة ،وقريبة من املتوسط في اجلنوب .ففي شمالي و 46.7درجة مئوية في موت (تركيا).
أمريكا اجلنوبية كانت درجات احلرارة في  2010ثاني أعلى
الدرجات ،بعد درجات احلرارة املسجلة في  .1998وكان النصف وشهدت أنحاء كثيرة من شمالي وغربي أوروبا برودة غير عادية
األول من العام حاراً جداً قبل أن تهبط درجات احلرارة لتقترب من سواء في باكورة عام  2010أو في آخره .وانخفضت درجة
ابتداء من متوز/يوليو وبعد ذلك .وفي اجلنوب ،فصل بني احلرارة إلى –  57درجة مئوية في هوزتا هارت (االحتاد الروسي)
املتوسط ً
األوضاع احلارة في باكورة العام وآخره ،فصل شتاء وفصل ربيع جاء في  19شباط/فبراير ،وهي ثاني أقل درجة حرارة مسجل في
مبكراً باردان نسبياً؛ وكان النصف الشمالي من األرجنتني حاراً أوروبا .وخارج االحتاد الروسي ،كان الشتاء األوروبي لعامي
بشكل خاص في كانون األول/ديسمبر.
 2010/2009استثنائي ًا بسبب استمرار األوضاع الباردة أكثر منه
ال عدد من املناطق في
بسبب الظواهر املتطرفة الفردية؛ فشهد مث ً
موجات احلرارة والبرودة
وسط السويد أطول فترة على اإلطالق استمرت فيها درجات
سجلت موجات حارة استثنائية في عدة أجزاء من أوراسيا احلرارة دون الصفر بشكل غير منقطع.
ُ
خالل فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي .وتركزت
أكثر درجات احلرارة تطرف ًا في غربي االحتاد الروسي ،حيث وعاد البرد القارس إلى شمالي وغربي أوروبا في أواخر تشرين
امتدت فترة الذروة من أوائل متوز/يوليو إلى منتصف آب /الثاني/نوفمبر واستمر حتى فترة طويلة من كانون األول/
أغسطس على الرغم من أن درجات احلرارة كانت أعلى من ديسمبر .وكان كانون األول/ديسمبر ثاني أبرد شهر كانون
املتوسط بكثير
ابتداء من أيار/مايو وبعد ذلك .وفي موسكو ،األول/ديسمبر منذ  350عام ًا من الرصد في وسط اجنلترا.
ً
جتاوز متوسط درجات احلرارة في متوز/يوليو املعدالت العادية وتدنى متوسط درجات احلرارة الشهرية إلى ما يصل إلى 10
مبقدار  7.6درجة مئوية ،مما جعلت من هذا الشهر أحر شهر درجات مئوية دون املعدالت الطبيعية في أنحاء من النرويج
مسجل شهدته املدينة بزيادة قدرها  2درجة مئوية ،واستمرت والسويد ،وأكثر من  5درجات مئوية دون املعدالت الطبيعية
حاالت الشذوذ املشابهة حتى حلت أوضاع أبرد من ذلك في في أنحاء كثيرة من شمالي أوروبا .وأدى سقوط الثلوج إلى
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الشكل  – 8حاالت
الشذوذ السنوية في
هطول األمطار في
املناطق البرية في العالم
في عام 2010؛ واستند
التحليل إلى قياس املطر
مبقدار درجة واحدة
بالنقاط الشبكية
باعتبارها انحراف ًا معتاداً
بالقياس باملليمتر/شهري ًا
عن التركيز املعتاد على
فترة األساس
.2000-1951
(املصدر :املركز العاملي
ملناخيات الهطول ،دائرة
األرصاد اجلوية األملانية،
أملانيا)
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تعطيل وسائل النقل بشكل كبير عدة مرات ،شأنه في ذلك  1990-1961البالغ  1033مم .وكان العامان السابقان اللذان
شأن األمطار املتجمدة في آخر أسبوع من كانون األول /سجال أعلى مستويات ،وهما  1956و ،2000متزامنني أيض ًا
ديسمبر .وشهدت مدينة كاسلبروج رقم ًا قياسي ًا في انخفاض مع أوضاع شديدة لظاهرة النينيا.
درجة احلرارة في أيرلندا الشمالية ،إذ سجلت  18.7 -درجة
مئوية في  23كانون األول/ديسمبر ،بينما بلغت درجة احلرارة وكان  2010عام ًا مطيراً جداً في أنحاء كثيرة من شرق آسيا
في هولبيك –  23درجة مئوية في  22كانون األول/ديسمبر وأستراليا .فشهدت أستراليا ثاني أشد األعوام املسجلة من حيث
كمية األمطار ( 52في املائة فوق متوسط الفترة ،)1990-1961
وكان ذلك أقل درجة حرارة شهدتها الدامنرك منذ .1987
وصاحبته أوضاع شديدة لظاهرة النينيا (صاحب أيض ًا عام
وأدى أيض ًا الدوران غير املعتاد في الغالف اجلوي ،والذي أدى  1974القياسي أوضاع شديدة لظاهرة النينيا) .كما كان
إلى برودة قارسة في شمالي أوروبا ،إلى احترار غير معتاد في سقوط األمطار فوق املتوسط بكثير في معظم أنحاء إندونيسيا
مناطق أخرى ،والسيما في أجزاء من كندا تقع في املنطقة واليابان وجنوب شرقي الصني .وكان عام  2010مطيراً كذلك
القطبية الشمالية وغرينالند ،واألجزاء اجلنوبية الشرقية من في اليابان ،التي شهدت رابع أقوى موسميات مسجلة في
أوروبا .وشهدت بعض احملطات في شمالي كندا متوسط موسم املطر .كما شهد غربي الهند عام ًا مطيراً.
درجات حرارة في كانون األول/ديسمبر ترتفع مبقدار 14
درجة مئوية على املعدالت الطبيعية ،بينما بلغت درجة احلرارة وكان عام  2010مطيراً جداً أيض ًا في أنحاء كثيرة من وسط
في مدينة فالديكافكار في االحتاد الروسي  27.1درجة مئوية وجنوب شرقي أوروبا وفي املناطق املتاخمة آلسيا ،إذ شهدت
في  6كانون األول/ديسمبر ،وحطمت بذلك الرقم القاسي أجزاء من املنطقة أمطاراً تزيد بنسبة  50في املائة أو أكثر
ألعلى درجات احلرارة في الشتاء شهدها البلد (التي حدثت على املعدالت الطبيعية .وشهدت هنغاريا أشد األعوام مطراً
في سوكي في شباط/فبراير  )2010مبقدار  3.3درجة مئوية .منذ  ،1901بينما كان  2010هو األشد مطراً في عدد من
األماكن ،مبا في ذلك بورصا (تركيا) ،ونوفيساد (صربيا)
الهطول
وعدة محطات في مولدوفا .وعلى عكس ما حدث في كثير
وفق ًا لتحليل أجراه املركز ( )NCDCبالواليات املتحدة ،من السنوات األخيرة ،كان  2010مطيراً أيض ًا في معظم شبه
كان متوسط معدل الهطول على نطاق العالم في  2010هو اجلزيرة األيبيرية .فشهدت البرتغال أكبر كمية أمطار سنوية
أعلى رقم مسجل ،إذ يزيد مبقدار  52مم على متوسط الفترة في العقد املاضي ( 20في املائة فوق املعتاد) ،بينما كانت
9

الشكل  – 9كمية
األمطار (م م) في
باكستان في الفترة
 29-26متوز/يوليو

املعتاد) بني شهرين أيار/مايو وكانون األول/ديسمبر ،كما
شهدت مراكز عديدة في كولومبيا أكبر كمية أمطار مسجلة.
ومن املناطق األخرى التي شهدت أمطاراً أكثر من املتوسط
أجزاء كبيرة من شمالي وغربي الواليات املتحدة ،واملراعي
الكندية وجنوب شرق البرازيل.

2010

(املصدر :إدارة األرصاد
اجلوية بباكستان)

وشهد عدد أقل من املناطق أوضاع ًا جافة طوال العام ،على
الرغم من أن بعض هذه املناطق قد عانى حاالت جفاف حادة
في فترات من العام .ومن املناطق التي شهدت كميات أمطار
سنوية تقل بدرجة كبيرة عن املتوسط في عام  2010شمال
غربي أوروبا ،ومعظم املناطق في األرجنتني وشيلي ،وعدد
كبير من اجلزر في وسط وشرقي احمليط الهادئ ،واجلزء اجلنوب
غربي من أستراليا.
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كمية األمطار تزيد مبا يربو على  50في املائة على املعدالت
الطبيعية في أجزاء من جنوب غربي أسبانيا.
وجتاوزت األمطار املتساقطة في  2010املتوسط في أنحاء كثيرة
من غربي أفريقيا ،مبا في ذلك بلدان الساحل .كما كانت
األمطار فوق املتوسط بكثير في أجزاء من شمال غربي أمريكا
اجلنوبية واملناطق املجاورة ،السيما في شمالي وغربي كولومبيا
وشمالي جمهورية فنزويال البوليفارية ،إذ بلغت كمية األمطار
التي سقطت في مدينة قرطاجنة  2485مم ( 150في املائة فوق
الشكل – 10
التقسيمات العشرية
لسقوط األمطار في
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﺸﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮ
أستراليا في عام 2010؛
حتسب التقسيمات
اﳌﻌﺪل اﻷﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺠﻞ
العشرية بالنسبة إلى
اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ
على
الفترة 2010-1900
10
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪاً
أساس بيانات النقاط
8–9
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ
الشبكية.
اﳌﺘﻮﺳﻂ
4–7
(املصدر :هيئة األرصاد
اجلوية بأستراليا)
دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
2–3
دون اﳌﺘﻮﺳﻂ
1
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪاً
اﳌﻌﺪل ﻷدﻧﻰ
اﻟﺴﺠﻞ

10

الفيضانات في أنحاء كثيرة من العالم
شهدت باكستان أسوأ فيضانات في تاريخها نتيجة لألمطار
املوسمية الثقيلة بشكل غير عادي .وقد حدثت الظاهرة التي
تسببت أساس ًا في الفيضانات من  26إلى  29يوليو ،عندما جتاوز
إجمالي األمطار املتساقطة في أربعة أيام  300مم في منطقة كبيرة
من شمالي باكستان تتمركز حول مدينة بيشاور .كما سقطت
أمطار غزيرة أخرى في اجلنوب في الفترة  8-2آب/أغسطس
عززت الفيضانات .وراح ضحية هذه الفيضانات ما يربو على
 1500شخص ،كما جنم عن ذلك نزوح أكثر من  20مليون
شخص بسبب الفيضانات في أجزاء كبيرة من األراضي الزراعية.
وقد صنفت األمم املتحدة الفيضان على أنه أكبر أزمة إنسانية

شهدها التاريخ احلديث من حيث عدد األشخاص املتضررين .حدثت فيضانات كبيرة في كينيا خالل األشهر األولى من
وكان مجموع األمطار املوسمية التي شهدتها باكستان هي رابع .2010
أكبر رقم مسجل ،كما كانت هي أكبر كمية منذ عام .1994
وأدى سقوط أمطار غزيرة متكررة في كولومبيا إلى استمرار
وكانت األمطار الصيفية أعلى بكثير من املتوسط في غربي الفيضانات ،وحدثت أشد هذه الفيضانات في تشرين
الهند ،كما شهدت الصني أكبر فيضانات موسمية منذ الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر ،ووصفت بأنها أسوأ
عام  ،1998إذ كان جنوب شرقي الصني وأجزاء من الشمال كارثة طبيعية شهدها البلد في تاريخه ،إذ راح ضحيتها
الشرقي أكثر املناطق تضرراً .وامتد نطاق هذه الفيضانات أكثر من  300شخص وتسببت في أضرار بالغة في قطاع
لتشمل أيض ًا شبه اجلزيرة الكورية .وتسبب عدد من هذه الزراعة وفي املباني والبنية األساسية .كما تضررت جراء
الفيضانات في خسائر كثيرة في األرواح بشكل مباشر ومن ذلك جمهورية فنزويال البوليفارية وبنما ،إذ ُأغلقت قناة بنما
خالل االنهيارات األرضية في الصني مما تسبب في وفاة أكثر ألول مرة في تاريخها بسبب األوضاع اجلوية في يومي  8و9
من  1700شخص في مقاطعة جانسو .كما حدثت فيضانات كانون األول/ديسمبر.
كبيرة أيض ًا في فترات الحقة من  2010في أجزاء من تايالند
وفييت نام في تشرين األول/أكتوبر .غير أن األمطار وتسببت الفيضانات اخلاطفة احمللية في أضرار كبيرة وخسائر
املوسمية التي شهدتها الهند كانت أعلى في املتوسط بنسبة في األرواح في مناطق عديدة أخرى ،مبا في ذلك ريو دي
 2في املائة فقط من املعتاد ،وكانت أقل بكثير من املعتاد في جانيرو ،البرازيل (نيسان/أبريل) ،وماديرا (شباط/فبراير)،
شمال شرقي الهند وبنغالديش اللتني شهدتا أجف موسم وأركانساس ،الواليات املتحدة (حزيران/يونيو) ،وجنوب
منذ عام .1994
فرنسا (حزيران/يونيو) ،الدار البيضاء ،املغرب (تشرين
الثاني/نوفمبر).
وكان هناك حوادث فيضانات عديدة في شرقي أستراليا خالل
النصف الثاني من  2010نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشكل
منتظم .ووقعت أسوأ فيضانات في وسط وجنوبي كوينزالند اجلفاف في األمازون واملناطق األخرى
في األسبوع األخير من كانون األول/ديسمبر ،واتسع نطاقها
في أوائل  2011فاجتاحت مئات املباني وأدت إلى حدوث تضررت أجزاء من حوض األمازون بصورة خطيرة من اجلفاف
توقف خطير في أنشطة الزراعة والتعدين والنقل .ومن بني خالل اجلزء األخير من  .2010فقد تسبب اجلفاف غير العادي
خالل الفترة من متوز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر في شمال غربي
املراكز األكثر تضرراً روكهامنت وإمرالد وباندابرغ.
البرازيل في حدوث انخفاض شديد في تدفق املجاري املائية
وحدثت فيضانات عدة مرات خالل العام في وسط في أجزاء كثيرة من املستجمعات املائية لألمازون ،مع انخفاض
وجنوب شرقي أوروبا .فشهد وسط أوروبا خالل شهر مستوى نهر ريو نيجرو ،وهو أحد الروافد الرئيسية لنهر األمازون،
أيار/مايو ،السيما في شرق أملانيا وبولندا وسلوفاكيا ،إلى أدنى مستوى مسجل له .وخالل األشهر السابقة من السنة
فيضانات كبيرة .كما حدثت فيضانات في رومانيا تضررت بصورة خطيرة جزر الكاريبي الشرقية ،مع انخفاض
وأوكرانيا ومولدوفا في أواخر حزيران/يونيو ،وفي أملانيا معدل سقوط األمطار في الفترة تشرين األول/أكتوبر 2009
وبولندا واجلمهورية التشيكية في آب/أغسطس .ثم إلى آذار/مارس  2010بشكل عام لتصل إلى  10في املائة من
عادت الفيضانات الكبيرة إلى جنوب شرقي أوروبا في أكثر السنوات املسجلة جفافاً .كما عانت جفاف ًا شديداً األجزاء
أوائل كانون األول/ديسمبر ،بعد هطول أمطار واسعة الشمالية من اجلزء الرئيسي من أمريكا اجلنوبية – والتي شهد
النطاق ملدة ثالثة أيام بلغت كميتها  200-100مم في كثير منها فيضانات خطيرة في وقت الحق من العام – وشهدت
اجلبل األسود والبوسنة والهرسك في نهاية تشرين الثاني /أجزاء كبيرة من جمهورية فنزويال البوليفارية أجف فترة كانون
نوفمبر ،وكانت أسوأ اآلثار املترتبة على ذلك في املصب الثاني/يناير – آذار/مارس على مدى  100عام ،كما تضررت
في صربيا .وسجل نهر إدرينا مستويات قياسية.
بذلك كولومبيا وغيانا تضرراً بالغاً.
واقترن موسم سقوط األمطار الصيفية في بلدان الساحل
األفريقي الغربي بفيضانات من حني آلخر ،وكانت بنني والنيجر
أشد البلدان تأثراً بها .فأسفرت هذه األمطار عن حدوث أسوأ
فيضان مسجل من حيث التأثير ،مما أدى إلى خسائر شديدة
في قطاع الزراعة واضطرابات في اخلدمات العامة ،مبا في ذلك
تعذر الوصول إلى املراكز الصحية ،رغم أن كمية األمطار التي
سقطت لم تتجاوز األرقام القياسية في معظم احلاالت .كما

وفي آسيا ،شهدت أجزاء من جنوب غرب الصني جفاف ًا شديداً
في أواخر  2009وأوائل  ،2010فسجلت كل من مقاطعة يونان
وفينزهو أدنى معدل لسقوط األمطار خالل الفترة من أيلول/
سبتمبر  2009إلى منتصف آذار/مارس  ،2010إذ وصلت
الكميات اإلجمالية لألمطار عموم ًا إلى ما بني  30و 80في
املائة دون الكمية العادية .كما اقترنت حاالت اجلفاف بارتفاع
درجات احلرارة فوق املعتاد وحدوث العديد من حرائق الغابات.
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وحتسنت الظروف مع حتسن سقوط األمطار خالل الصيف .شمال األطلسي هو احلوض الوحيد الذي شهد نشاط ًا أكثر
وشهدت باكستان أيض ًا جفاف ًا خالل األشهر األولى من عام من املعتاد.
 2010قبل حلول موسم األمطار .وأدت األمطار التي سقطت
خالل الصيف أيض ًا إلى إنهاء حدوث جفاف في أجزاء من غرب وكان ذلك املوسم هادئ ًا بشكل خاص في كل من شمال غربي
أوروبا ،حيث شهدت اململكة املتحدة أسوأ فترة جفاف خالل وشمال شرقي احمليط الهادئ .فكان إجمالي عدد العواصف
الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو منذ عام  .1929في شمال غربي احمليط الهادئ البالغ  7( 14أعاصير تيفون) هو
وكانت األوضاع اجلافة بارزة بشكل خاص في املناطق الساحلية أقل رقم مسجل في العصر الساتلي ،بينما كان عدد العواصف
املعرضة ،والتي تشهد عادة هطو ًال كثيف ًا في فترة الرياح الغربية ،في شمال شرقي احمليط الهادئ ( 8عواصف و 3أعاصير
هاريكني) مساوي ًا ألقل رقم مسجل فيما سبق .وفي كلتا
فشهد غربي النرويج أجف فصل شتاء مسجل.
احلالتني كان عدد العواصف ال يزيد تقريب ًا عن نصف املتوسط
وتعرضت بعض األجزاء األخرى من جنوبي آسيا ،مبا في الطويل األمد .كما كان النشاط في شمالي احمليط الهندي (4
ذلك شمال شرقي الهند ،وبنغالديش ،وأجزاء من تايالند عواصف وإعصاران حلزونيان) وجنوبي احمليط الهندي (11
وفييت نام جلفاف نسبي خالل موسم األمطار الرئيسي ،عاصفة و 5أعاصير حلزونية) أقل بكثير من املتوسط ،بينما
وإن كانت تايالند وفييت نام قد تعرضتا عندئذ لفيضانات اقترب النشاط في جنوب غربي احمليط الهادئ ( 11عاصفة و5
في تشرين األول/أكتوبر .وفي حني أدت األمطار التي أعاصير حلزونية) من املتوسط.
جتاوزت املتوسط وسقطت على نطاق واسع إلى التخفيف
من حدة اجلفاف الطويل األمد في أجزاء من أستراليا ،كان وعلى النقيض ،شهد احمليط األطلسي موسم ًا نشط ًا جداً ،إذ
اجلنوب الغربي استثناء واضحاً ،إذ إنه شهد في  2010أجف بلغ عدد العواصف  ،19وهو ما يتجاوز بكثير املتوسط البالغ
ً
 ،10ويعادل ثالث أكبر رقم مسجل .ومن بني هذه العواصف،
عام مسجل.
بلغت  12عاصفة شدة أعاصير الهاريكني ،واحتلت املرتبة
وتطورت أوضاع اجلفاف خالل األشهر األخيرة من  2010في الثانية بعد موسم ( 2005الذي شهد  28عاصفة 15 ،منها
أجزاء من شرقي أفريقيا ،السيما في املناطق االستوائية من كينيا أعاصير هاريكني) .غير أنه لم يحدث انهياالت أرضية في
وجمهورية تنزانيا املتحدة إذ تساقطت األمطار مبعدالت تقل اجلزء القاري من الواليات املتحدة خالل العام.
أكثر من النصف عن معدالتها الطبيعية في جهات محددة من
املنطقة في الفترة أيلول/سبتمبر – كانون األول/ديسمبر.
وكان لذلك آثار ضارة على الزراعة واإلمداد باملياه في املنطقة .وأشد أربع أعاصير حلزونية خالل العام هي( Edzaniكانون الثاني/
كما تطورت أوضاع اجلفاف في فترة متأخرة من  2010في يناير ،جنوب احمليط الهندي) ،و( Uluiآذار/مارس ،جنوب غربي
مناطق رئيسية لزراعة احلبوب في شرقي الصني ،إذ كان معدل احمليط الهادئ) ،و( Celiaحزيران/يونيو ،شمال شرقي احمليط
سقوط األمطار في منطقة تضم ست مقاطعات جنوبي بيجني الهادئ) ،و( Megiتشرين الثاني/أكتوبر ،شمال غربي احمليط
في الفترة تشرين األول/أكتوبر – كانون الثاني/يناير ،هو الهادئ) .وقد صاحب جميع هذه األعاصير األربعة رياح مستمرة
ثاني أقل معدل منذ عام  .1961وكان سقوط األمطار في ملدة عشر دقائق تبلغ سرعتها  215كم في الساعة على األقل (الفئة
الفترة تشرين األول/أكتوبر – كانون األول/ديسمبر في  5على مقياس  .)Saffir-Simpsonوجتدر اإلشارة بشكل خاص
منطقة نهر بالت في األرجنتني وأوروغواي أقل من املستوى إلى آثار اإلعصار  ،Megiالذي كان أقوى إعصار حلزوني مداري
حلزوني خالل عام  ،2010إذ وصل ضغطه املركزي األدنى إلى 885
العادي بأكثر من  50في املائة.
هيكتوباسكال ليصبح أقوى إعصار حلزوني مداري في العالم منذ
عام  ،2005وأقوى إعصار حلزوني مداري شمال غربي احمليط الهادئ
األعاصير احللزونية املدارية
منذ  .1983كما أنه تسبب في أقوى انهيار أرضي خالل العام عندما
سجل مستوى النشاط العاملي لألعاصير احللزونية املدارية في ألم بجزيرة  Luzonبالفلبني عندما كان في أوجه تقريباً؛ وكانت
 2010أقل مستوى له في العصر الساتلي احلديث (من عام اخلسائر محدودة نسبي ًا بالنسبة إلى ما يخلفه إعصار حلزوني بهذه
 1970حتى اآلن) .فوصل مجموع عدد العواصف إلى  ،67الشدة ،إذ أبلغ عن وفاة  19شخصاً ،على الرغم من أن اخلسائر
بلغ  34منها شدة أعاصير الهاريكني/تيفون (رياح مستمرة الزراعية كانت بالغة .وكان اإلعصار  Giriأكثر إعصار حلزوني مدمر
تبلغ سرعتها  120كم/الساعة أو أكثر) .وكان هذا العدد من حيث اخلسائر الناجمة عن الرياح وعرام العواصف ،إذ إنه قتل ما ال
اإلجمالي أقل من العدد املرصود في عامي  1976و 1977يقلعن 150شخص ًافيميامنارفيتشريناألول/أكتوبر.وأسهمت
والبالغ  ،68باعتباره أقل إجمالي لفترة ما بعد  ،1970وهو أعاصير حلزونية مدارية أخرى عديدة في حدوث فيضانات مدمرة
أقل بزهاء  20في املائة من متوسط الفترة  2009-1970البالغ أدت إلى خسائر كبيرة في األرواح ،السيما األعاصير Agatha
 .85وفي الوقت ذاته كان عدد أعاصير الهاريكني/التيفون و Alexو Matthewفي أمريكا الوسطى ،و Consonفي الفلبني،
أقل أيض ًا بكثير عن املتوسط الطويل األمد البالغ  .44وكان و Fanapiفي جنوبي الصني.
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وشهدت إسرائيل أسوأ حرائق غابات مسجلة في تاريخها
في أوائل كانون األول/ديسمبر ،راح ضحيتها أكثر من 40
شخص ًا في حريق في جبل الكرمل بالقرب من حيفا .وجاءت
هذه احلرائق في أعقاب فترة جافة وحارة للغاية إذ كانت الفترة
آب/أغسطس – تشرين الثاني/نوفمبر هي أجف فترة مسجلة
في منطقة حيفا ،وأحر فترة مسجلة في إسرائيل برمتها.

ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻣﺎرس
أﺑﺮﻳﻞ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ

وجاءت أكبر حبات َب َرد مسجلة في الواليات املتحدة ،يبلغ
4
قطرها  20سم ،من عاصفة في مدينة فيفيان في داكوتا
2
اجلنوبية ،في  23متوز/يوليو .وشهدت أستراليا أيض ًا عاصفتني
من ال َب َرد أحدثتا خسائر كبيرة في آذار/مارس ،ووصل قطر
حبات البرد إلى  10سم في ملبورن ،في  6آذار/مارس ،و 6سم
اﻟﺸﻬﻮر
في بيرث ،في  22آذار/مارس  .وكانت هاتان العاصفتان هما
أكبر عاصفتني مسجلتني في املدينتني على التوالي ،من حيث
الظواهر اجلوية املتطرفة األخرى خالل العام
حجم حبات البرد وتأثيرها ،فقد بلغت اخلسائر مليار دوالر
أمريكي في املدينتني .وشهدت كندا كذلك أكبر عاصفة
اجتاحت عاصفة غير مدارية عاتية ( )Xynthiaشمال غربي
من ال َب َرد أدت إلى خسائر تزيد قيمتها على  400مليون دوالر
أوروبا في نهاية شباط /فبراير وأدت إلى خسائر كبيرة بسبب
أمريكي في مدينة كلجاري ،في  12متوز/يوليو.
الرياح وعرام العواصف .وراح ضحية هذه العاصفة أكثر من
 60شخص ًا معظمهم نتيجة لعرام العواصف في غربي فرنسا ،املنطقتان القطبيتان :ثالث أقل مستوى للجليد البحري
والتي بلغ ارتفاعها  1.5متر في مدينة الروشيل .وجتاوزت في الصيف
قيمة اخلسائر املؤمن عليها في فرنسا وأملانيا  4مليارات دوالر
أمريكي .كما حدثت خسائر كبيرة في أسبانيا وبلجيكا كانت رقعة اجلليد البحري القطبي في  2010مرة أخرى
وهولندا وسويسرا والنمسا .وسجلت عصفة ريح سرعتها أقل بكثير من الرقعة املعتادة .ووصلت رقعة اجلليد البحري
 238كم في الساعة في منطقة  Pic du Midiفي جبال البرانس القطبي إلى حدها األدنى في  19أيلول/سبتمبر ،إذ بلغت
الفرنسية ،وعصفات عادية تتراوح سرعتها بني  4.60 140 – 120ماليني كم 2وهو ثالث أقل مستوى مسجل بالسواتل
بعد عامي  2007و ،2008كما أنه يقل بأكثر من  2مليون كم2
كم في الساعة على األراضي املنخفضة في فرنسا وسويسرا.
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الشكل  - 11رقعة
اجلليد البحري في
نصف الكرة الشمالي
في  ،2010قياس ًا
بالسنوات السابقة
ومبتوسط الفترة
2000 – 1979
(املصدر :املركز الوطني
لبيانات الثلج واجلليد،
الواليات املتحدة)

الشكل  – 12التطور
اليومي للمساحة
السطحية لثقب طبقة
األوزون في املنطقة
القطبية اجلنوبية على
مدار موسم ثقب طبقة
األوزون .وتبني اخلطوط
األفقية الزرقاء مساحة
سطح مختلف املناطق
ألغراض املقارنة.
(املصدر :املركز العاملي
لبيانات استشعار
الغالف اجلوي عن
بعد ،وهو واحد من
مراكز البيانات العاملية
للمراقبة العاملية للغالف
اجلوي ،ويستضيفه
املركز الفضائي األملاني.
والبيانات املستخدمة في
وضع هذا الرسم البياني
مستمدة من جهازين
االستشعار عن بعد
هما METOP-A/
 GOME-2وENV I
،SAT/SCIAMACHY
وهي نتيجة لعدد من
احلسابات اللوغارمتية).
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عن املتوسط الطويل املدى البالغ  6.74مليون كم .2وكان انخفض هذا الرقم ليصل إلى مستويات قريبة من املتوسط في
القطاع الكندي قد وصل إلى أدنى رقعة مسجلة للجليد نهاية العام .وكان متوسط درجة احلرارة في املنطقة القطبية
الصيفي وحدث أكبر انكسار جليدي في املنطقة القطبية اجلنوبية أيض ًا أعلى قلي ً
ال من املتوسط .
الشمالية منذ  1962في  5آب/أغسطس عندما حتطمت كتلة
جليدية مساحتها  251كم 2من النهر اجلليدي  Petermannطبقة األوزون في املنطقة القطبية اجلنوبية
في شمال غربي غرينالند.
كانت أكبر قيمة لثقب طبقة األوزون في املنطقة القطبية
اجلنوبية في  2010أقل مما كانت عليه في معظم السنوات
وكان التجمد اخلريفي لعام  2010بطيئ ًا أيض ًا بدرجة غير األخيرة ،على الرغم من أنها كانت أكبر وأكثر حدة من
عادية ،وكان متوسط الغطاء اجلليدي في كانون األول /املتوسط على املدى الطويل.
ديسمبر  12( 2010مليون كم )2أقل رقم مسجل ،إذ كان
أقل من الرقم السابق املسجل في  2006مبقدار  0.27مليون وبلغ احلد األقصى اليومي لثقب طبقة األوزون في عام
كم .2وكانت األوضاع استثنائية بشكل خاص في القطاع  22.2 ،2010مليون كم 2في  25أيلول/سبتمبر .وهذا
الكندي ،إذ لم يتجمد خليج هادسن كلية حتى منتصف الرقم ميثل زيادة قدرها  3.6مليون كم 2قياس ًا مبتوسط الفترة
كانون الثاني/يناير  ، 2011وذلك بعد التاريخ املعتاد بأكثر  ،2000-1979ولكنه يقل بزهاء  8ماليني كم 2عن الرقم
من شهر.
القياسي البالغ  30مليون كم 2تقريب ًا في عام  .2000وبلغ
متوسط ثقب األوزون طوال فترة الذروة لنطاق ثقب األوزون
وجاء انخفاض الغطاء اجلليدي متسق ًا مع درجات احلرارة التي ( 7أيلول/سبتمبر –  13تشرين األول/أكتوبر) املتوسط
كانت مرتفعة كثيراً عن درجات احلرارة العادية فوق معظم املعتاد ،وكان ثاني عشر أصغر ثقب أوزون منذ أن بدأت
املنطقة القطبية الشمالية ،مع وصول العديد من احملطات في السجالت الساتلية في  ،1979وعادل ثاني أصغر ثقب منذ
غرينالند وفي املنطقة الكندية القطبية من غرينالند بأسرها .1989
إلى أدفأ السنوات املسجلة التي شهدتها ،مع ارتفاع املتوسط
السنوي لدرجات احلرارة مبقدار  5-3درجات مئوية عن ووصل ثقب األوزون إلى أدنى متوسط يومي له خالل 2010
الدرجات العادية.
في  1تشرين األول/أكتوبر ،إذ بلغ  118.0وحدة دوبسون.
ويقل هذا املتوسط عن متوسط الفترة  2000 – 1979البالغ
وخالف ًا لذلك ،كانت رقعة اجلليد البحري في املنطقة القطبية  125.4وحدة دوبسون ،لكنه يحتل املرتبة احلادية عشرة
اجلنوبية في عام  2010أقل طفيف ًا عموم ًا من الرقعة العادية ،مع ألعلى القيم املسجلة منذ  ،1979وثاني أعلى قيمة منذ
وصول أدنى مستوى شهري إلى  3.16ماليني كم 2في شباط .1988 /وقد سجلت أقل قيمة في عام  1994إذ بلغت 73.0
فبراير ،أو  0.22مليون كم 2فوق املتوسط الطويل األمد .ثم وحدة دوبسون.
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استخدام بيانات إعادة التحليل ملراقبة حالة املناخ
 Dick Deeو  ،Adrian Simmonsاملركز األوروبي للتنبؤات وغالب ًا ما يقدم املستخدمون تقييم ًا جلودة نواجت إعادة التحليل،
اجلوية املتوسط املدى ()ECMWF
استناداً إلى قياسات مختلفة كثيرة تتوقف على التطبيق.
توفر عملية إعادة التحليل إمكانية إعادة بناء الغالف
اجلوي العاملي بشكل متسق ومتنوع على مدى فترة زمنية
ممتدة ،استناداً إلى معلومات مستقاة من مجموعة كبيرة
من الرصدات .وقد أنشئت عمليات إعادة البناء باستخدام
طرائق قائمة على مناذج لتمثيل البيانات ،تشابه الطرائق
املستخدمة في التنبؤ العددي بالطقس .وتعتمد عمليات
إعادة التحليل على منوذج للتنبؤ لنشر املعلومات في املكان
والزمان ،ولفرض قيود مادية هامة على التقديرات الناجتة.
ال استخالص معلومات مفيدة
وبهذا الشكل ،ميكن مث ً
بشأن سقوط األمطار من الرصدات الساتلية لدرجة احلرارة
والرطوبة ،أو االستدالل على سمات واسعة النطاق للدوران
العاملي في أوائل القرن العشرين من عمليات رصد الضغط
السطحي املتاحة في ذلك الوقت.

ويراقب منتجو عمليات إعادة التحليل عن كثب جودة
املالءمة للرصدات املستخدمة وقدرة منوذج التمثيل على التنبؤ
بهذه الرصدات ،والتعديالت املدخلة على التنبؤات بواسطة
إجراء متثيل البيانات .ومتثل هذه املسائل املسماة اإلضافات
التحليلية صافي تأثير الرصدات على مجاالت الغالف اجلوي
املعاد حتليلها .ولعل اإلضافات املنهجية ترجع إلى االنحرافات
املتبقية في عمليات الرصد ،أو في منوذج التنبؤ ،أو في
كليهما .وميكن لهذه اإلضافات أن تدخل مصادر اصطناعية
وأحواض حرارة وطاقة ومياه في عملية إعادة التحليل ،وتؤثر
من ثم على احملصالت العامة لهذه الكميات .وميكن أن تؤثر
ال بتغيرات في نظام
التغيرات في متوسط األخطاء ،املرتبطة مث ً
الرصد ،على تقديرات االجتاه للمتغيرات املناخية األساسية
املستمدة من بيانات إعادة التحليل.

ومنذ أن قدمت بيانات إعادة التحليل أول األمر في
الثمانينات من القرن املاضي ،مت استخدامها على نطاق
واسع في البحوث في علوم الغالف اجلوي .وعمليات
إعادة التحليل هي مجال سريع التطور؛ فقد مت حتسني
األجيال املتعاقبة من النواجت من حيث جودتها وتنوعها،
مما يوضح التقدم الكبير احملرز في النمذجة ومتثيل البيانات
في العقود األخيرة .كما تستفيد نواجت عمليات التحليل
اجلديدة من التحسينات في عمليات الرصد وغير ذلك من
مجموعات البيانات الالزمة املدخلة ،مثل خصائص درجة
حرارة سطح البحر وتركز اجلليد البحري .ويأتي هذا ثمرة
اجلهود املستمرة في إعادة معاجلة ومعايرة البيانات بواسطة
الوكاالت الساتلية وغيرها من موفري البيانات ،فض ً
ال عن
استعادة ورقمنة البيانات األساسية األولية التي لم تستخدم
فيما سبق .وتستمد عملية إعادة التحليل قيمتها وأهميتها
من تراكم هذه الفوائد والتعبير عنها مبجموعة بيانات شاملة
ُت َوفر بشكل مالئم على الشبكات العاملية.

وأخذ عدد من املراكز اآلن في توسيع نطاق عملياتها التحليلية
األخيرة بشكل روتيني ملا يقارب الوقت احلقيقي ،وتقدمي
استيفاءات للمستخدمني بخصوص النواجت في فترات وجيزة.
وميكن أن تكون التقديرات السريعة والشاملة للمتغيرات
املناخية العاملية ،املنتجة بانتظام باستخدام نفس النظام لتمثيل
البيانات ،مفيدة جداً ملراقبة املناخ .غير أنه يلزم بوضوح تقييم
جوانب عدم اليقني قبل عرض تقييمات للتغيرات السنوية في
املناخ استناداً إلى بيانات إعادة التحليل .وتتوقف دقة االجتاهات
املقدرة وتقلبيتها ملتغير معني على قوة القيود الرصدية ،وعلى
تباين هذه القيود زمني ًا ومكانياً ،وأخيراً على جوانب عدم
اليقني في النماذج والرصدات املستخدمة .ويجب كلما أمكن
مقارنة التقديرات الناجمة عن بيانات إعادة التحليل بتقديرات
مستقلة استناداً إلى عمليات الرصد وحدها .وهذا أمر هام
بشكل خاص بالنسبة إلى املتغيرات (مثل الهطول) التي ال
تشكل لها الرصدات املمثلة سوى قيود غير مباشرة ،ولذا فإنها
تعتمد اعتماداً كبيراً على جودة منوذج متثيل التنبؤات.
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مصادر البيانات واملعلومات األساسية األخرى
مجموعات البيانات الثالث اخلاصة بدرجات احلرارة ،املستخدمة في هذا املطبوع هي:
•

•

•

مجموعة بيانات  ،HadCRUT3التي أعدها مركز هادلي التابع لدائرة األرصاد اجلوية باململكة املتحدة ،ووحدة البحوث
املناخية ( )CRUبجامعة .East Anglia
مجموعة بيانات أعدها املركز الوطني للبيانات املناخية (الواليات املتحدة) ،باستخدام بيانات درجات احلرارة السطحية،
واملستقاة من الشبكة التاريخية العاملية للمناخيات ( )GHCNوالنسخة  3bملجموعة البيانات اخلاصة بدرجات حرارة
سطح البحر املمتدة واملعاد بناؤها (.)ERSST
حتليل  GISTEMPالذي ُيعده معهد
والفضاء ( ،)NASAالواليات املتحدة.

Goddard

للدراسات الفضائية ( )GISSفي الوكالة الوطنية للمالحة اجلوية

تستخدم في هذا املطبوع فترة مرجعية موحدة هي  1990-1961لبيانات درجات احلرارة العاملية.
ميكن احلصول على مختلف مجموعات البيانات ومزيد من املواد األساسية اخلاصة بالبيانات على الصفحات الشبكية للمعاهد
التالية:
مركز هادليwww.hadobs.org :
املركز الوطني للبيانات املناخيةwww.ncdc.noaa.gov :

معهد  Goddardللدراسات الفضائية/data.giss.nasa.gov/gistemp :
تشمل املصادر األخرى للبيانات املستخدمة في هذا املطبوع:
Climate Prediction Center, United States (El Niño/La Niña, Arctic Oscillation, North Atlantic
Oscillation): www.cpc.ncep.noaa.gov
National Snow and Ice Data Center, United States (sea ice): www.nsidc.org
National Climate Centre, Australian Bureau of Meteorology (El Niño/La Niña, Indian Ocean Dipole):
www.bom.gov.au/climate
Global Precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst, Germany: gpcc.dwd.de
WMO Regional Association VI (Europe) Regional Climate Centre on Climate Monitoring, Deutscher
Wetterdienst, Germany: www.dwd.de
Climatic Research Unit, University of East Anglia (temperature, precipitation, circulation indices):
www.cru.uea.ac.uk

املناطق الفرعية املستخدمة في هذا املطبوع هي املناطق احملددة في تقرير التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير
املناخ ( .)IPCCوميكن االطالع على حدودها في األشكال املختلفة الواردة في تقرير الهيئة ( )IPCCعلى املوقع التالي:
www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/384.htm
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