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تصدير
بوفا  -وهو أكثر األعاصير املدارية دماراً – الفلبني مرتني
في شهر كانون األول/ديسمبر .وقد تعرضت الواليات
املتحدة وجنوب شرق أوروبا ،خالل السنة ،حلاالت
جفاف شديد ،بينما تعرض غرب أفريقيا لفيضانات
شديدة .وقد تأثر سكان أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا
بظروف البرودة واجلليد املتطرفة .وتعرضت باكستان
لفيضانات شديدة للسنة الثالثة على التوالي.

منذ بدأ في  1993إصدار «البيان السنوي الذي تـُ ِ
صدره
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عن حالة املناخ العاملي»
استمر هذا املطبوع يكتسب شعبية وأهمية .وهذا البيان
تُن ِتجه جلنة ِعلم املناخ باملنظمة ،بالتعاون مع الدول
األعضاء في املنظمة ( 191دولة) ،حيث تقوم اللجنة
بجمع الوقائع املناخية الرئيسية كل سنة .وقد أصبحت
هذه السلسلة متثل اليوم مصدراً رسمي ًا مع َترف ًا به دولي ًا
للمعلومات التي حترص على معرفتها الدوائر ِ
العلمية
ووسائل اإلعالم واجلمهور بصفة عامة .وكلي ثقة في أن وال شك في أن فقدان حياة واحدة نتيجة للكوارث املرتبطة
طبعة  2012سوف تساهم أيض ًا في جناح هذه السلسلة .بالطقس واملاء ميثل مأساة .وحلسن احلظ ،ينخفض معدل
وقوع هذه املآسي بشكل مطرد نتيجة ألنظمة اإلنذار املبكر
وعلى الرغم من تأثير ظاهرة النينيا التي أحدثت تبريداً التي تديرها املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
في أوائل السنة ،انضمت سنة  2012إلى السنوات السابقة على امتداد  24ساعة يومياً ،وحتسن املهارات ،وزيادة
كواحدة من أكثر السنوات دفئ ًا – حيث جاءت في املرتبة إمكانية االعتماد على مناذج التنبؤ العددي بالطقس،
التاسعة .وعلى الرغم من أن معدل الدفء يختلف وتقدم أجهزة الرادار ،والسواتل واألنظمة األخرى لرصد
من سنة ألخرى نتيجة للتباين الطبيعي الناجت عن دورة الطقس واملناخ واملاء.
ظاهرتي النينيو والنينيا ،والثورات البركانية وغيرها من
الظواهر ،يـُعد استمرار احترار الغالف اجلوي السفلي من ويجب البحث عن مناذج علمية جديدة إذا كان لعملية
العالمات التي تبعث على القلق .ومما يؤكد أن ظاهرة اتخاذ القرارات أن تستفيد من جوانب التقدم في فهمنا
االحترار سوف تستمر ،استمرار تصاعد تركيزات غازات والتنبؤ بالنظام املناخي .وقد اعتـُرِف في السنوات األخيرة
االحترار في الغالف اجلوي وما يترتب على ذلك من زيادة بتغير املناخ كأحد العوامل املؤدية إلى تقلب املناخ .كما
أصبح تغير املناخ مصدراً لعدم اليقني بالنسبة للمخططني
في القوة اإلشعاعية للغالف اجلوي لألرض.
ومتخذي القرارات في القطاعات االقتصادية احلساسة
كذلك ،كان الذوبان القياسي جلليد املنطقة القطبية للظروف املناخية.
الشمالية في شهري آب /أغسطس – أيلول /سبتمبر
– الذي كان أقل بنسبة  18في املائة من السنة السابقة ومن األمور األساسية أن نواصل االستثمار في عمليات
– من الرقم القياسي املنخفض البالغ  4.17مليون كم 2الرصد والبحوث التي ستساعد على حتسني معرفتنا
في  – 2007عالمة مزعجة على تغير املناخ .وقد شهدت بتقلبية املناخ وتغير املناخ .فنحن بحاجة إلى حتسني
سنة  2012كثيراً من الظواهر املتطرفة األخرى أيضاً ،مثل فهمنا مبقدار احلرارة اإلضافية الناجتة من غازات االحتباس
حاالت اجلفاف واألعاصير املدارية .وعلى الرغم من أن احلراري التي تختزنها احمليطات والنتائج املترتبة على ذلك
التقلبات املناخية الطبيعية تؤدي على الدوام إلى مثل من حيث حتمض احمليطات وغير ذلك من اآلثار .ونحن
هذه الظواهر املتطرفة ،فإن تغير املناخ أصبح يشكل بحاجة إلى زيادة معرفتنا بآثار البرودة املؤقتة املترتبة على
بدرجة متزايدة اخلواص الفيزيائية لظواهر الطقس واملناخ التلوث وغازات األيروسول املنبعثة في الغالف اجلوي.
املتطرفة .وعلى سبيل املثال ،فلما كانت املناسيب العاملية كما أننا بحاجة إلى زيادة فهمنا لتغير سلوك ظواهر
للبحار أعلى بنحو  20سم مما كانت في  ،1880كما أن الطقس واملناخ املتطرفة نتيجة لالحترار العاملي ،وبجاجة
العواصف ،مثل إعصار ساندي ،تؤدي إلى املزيد من إلى أن نساعد البلدان في املناطق األكثر تأثراً وأن نـُحسـِّن
من إدارة املخاطر املرتبطة باملناخ مع حتسن نظم اإلنذار
الفيضانات الساحلية أكثر من ذي قبل.
املبكر ومراقبة املناخ.
وقد أدى اإلعصار ساندي إلى مقتل ما يقرب من مائة
نسمة وتسبب في كثير من الدمار مبنطقة الكاريبي قبل أن ويوفر اإلطار العاملي للخدمات املناخية ،الذي اعتمده
يكتسب املزيد من القوة ،وتسبب في دمار بلغت قيمته املؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية في  ،2012املنصة العاملية
عشرات املليارات من الدوالرات ونحو  130حالة وفاة في الالزمة إلبالغ صانعي القرارات بالتكيف مع املناخ من
شرق الواليات املتحدة األمريكية .وقد أصاب اإلعصار خالل املعلومات املناخية.
3

وأود أن أعرب عن امتنان املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية فعلكم .وتتطلع املنظمة إلى معرفة تعليقاتكم على هذا
جلميع من ساهموا في إعداد هذا املطبوع الرئيسي ،مبا البيان ،وترحب مبقترحاتكم من أجل زيادة حتسينه.
في ذلك املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا
في الدول األعضاء في املنظمة ( 191دولة) لتعاونها
ومساهمتها في إعداد هذا املطبوع .وكما حدث بالنسبة
لإلصدارات السابقة ،أود أن أؤكد على أهمية معرفة ردود
(م .جارو)
األمني العام

4

تقدمي
يقوم البيان احلالي على مجموعات البيانات واملعلومات والتقارير للتقييم عند اللزوم .وعندما كانت الشكوك
التي وفرها أعضاء املنظمة وشركاؤها عن سنة  2012حتيط باحلقائق واألرقام ،كانت املنظمة تتصل باملصادر
وتقييمها في السياق اجلغرافي العاملي واإلقليمي .وقد الوطنية املعنية للتحقق من صحة املعلومات قبل إضافتها
أجريت مقارنات مع املتوسطات والسجالت املناخية إلى البيان.
(اخللفية التاريخية) كلما كان ذلك ممكن ًا ومناسباً.
ويستند تعريف األقاليم إلى الهيكل اإلقليمي للمنظمة
ويعتمد تقييم درجة احلرارة العاملية على ثالث مجموعات ( ،)WMOكما يلي
بيانات مستقلة يغذيها مركز هادلي التابع ملكتب األرصاد
اجلوية ووحدة البحوث املناخية بجامعة إيست آنغليا • أفريقيا (اإلقليم األول)
( ،)HadCRUوكالهما في اململكة املتحدة؛ واملركز • آسيا (اإلقليم الثاني)
الوطني للبيانات املناخية التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات • أمريكا اجلنوبية (اإلقليم الثالث)
والغالف اجلوي ( ،)NCDC–NOAAومقره بالواليات • أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي
(اإلقليم الرابع)
املتحدة أيضاً؛ ومعهد غودارد لدراسات الفضاء ()GISS
الذي تديره اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء • جنوب غرب احمليط الهادئ (اإلقليم اخلامس)
( ،)NASAومقرها كذلك في الواليات املتحدة .ومتتد • أوروبا (اإلقليم السادس)
مجموعة بيانات مركز  HadCRUإلى سنة  ،1850وأصبح
تاريخها يرجع إلى  1880بعد انضمام مجموعة بيانات وتستخدم مراقبة النظام املناخي للمنظمة املتغيرات
املركز الوطني للبيانات املناخية ( )NCDCومجموعة املناخية األساسية ( )ECVsكما هي معرفة في النظام
بيانات معهد غودارد لدراسات الفضاء ( .)GISSوقد العاملي لرصد املناخ .وقد مت حتديد نحو  50متغيراً من
خدمت مجموعات بيانات أخرى في إجراء حتليالت املتغيرات املناخية األساسية ( )ECVsكرصدات عاملية
اس ُت ِ
ممكنة .ويتضمن البيان احلالي تقييم ًا حلالة املناخ العاملي
إضافية.
والظواهر املتطرفة املرصودة التي مت اكتشافها باستعمال
وقد أعد احملتوى واستعرضه العديد من اخلبراء النظراء بيانات ونواجت املتغيرات املناخية األساسية ،مبا في ذلك
التابعني للمؤسسات واملراكز والبرامج الدولية واإلقليمية درجة احلرارة ،وكمية الهطول ،وكمية األوزون ،وسرعة
املعنية باملناخ ،وللمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية الرياح (املتغيرات املناخية األساسية في الغطاء اجلليدي)؛
والهيدرولوجيا ( )NMHSsفي العالم ،واجلهات والغطاء الثلجي ،واختالالت احلرائق وتصريف األنهار
الرئيسية التي تقدم الرصدات واملعلومات املناخية( .املتغيرات املناخية األساسية األرضية)؛ وكذلك اجلليد
وقدّ م أكثر من  50مرفق ًا من املرافق الوطنية لألرصاد البحري (املتغيرات املناخية األساسية للمحيطات).
اجلوية والهيدرولوجيا مدخالت مباشرة في البيان بعد كما يتضمن البيان النتائج اخلاصة بدرجة رطوبة التربة،
النداء الذي وجهته املنظمة .ووضع الكثير من املرافق ومتغيراً من املتغيرات املناخية األساسية التي أصبحت
األخرى ما لديها من بيانات وتقاريرها املناخية على املعلومات املناخية على النطاق العاملي فقط متاحة بشأنها
ِ
مواقعها على اإلنترنت ،وقد
أخضعت هذه البيانات في الفترة األخيرة.
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النتائج الرئيسية
الشكل  - 1التفاوت
بني درجة احلرارة العاملية
لسطح األرض وسطح
البحر (درجة حرارة
مئوية) عام  ،2012مقارنة
بالفترة 1990-1961
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد اجلوية
باململكة املتحدة ،ووحدة
البحوث املناخية بجامعة
 East Angliaفي اململكة
املتحدة)
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الشكل  - 2التفاوت
السنوي في املتوسط
العاملي لدرجة احلرارة
(مقارنة بالفترة
 )1990-1961من 1850
إلى  2012من مركز هادلي
التابع لوحدة بحوث املناخ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺬوذ درﺟﺔ اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺳﻠﺴﻴﻮس(

درجات احلرارة العاملية
سجلة،
 ،2010-1981التي كانت تشمل أدفأ ثالثة عقود ُم َّ
Hadley Centre/CRU
تشير التقديرات إلى أن درجة احلرارة العاملية لسطح بد ًال من متوسط الفترة  ،1990-1961فسوف تدل التقديرات
( HadCRUT4ميثل
األرض واحمليطات في  2012أعلى بنحو  0.45°Cعلى أن درجة احلرارة العاملية لألرض واحمليطات ستكون،
اخلط األسود واملساحة
 ± 0.11°Cمن متوسط ما كانت عليه في الفترة على غير املألوف ،أعلى من املتوسط بنحو .0.16°C
الرمادية متوسط و 95
"
عدم
في املائة من نطاق
 1990-1961وهو  .14.0°Cوهذا يجعلها تاسع
أعلى وتستند األرقام السابقة إلى متوسط مجموعات البيانات
اليقني) اإلدارة الوطنية
سنة منذ بداية تسجيل درجات احلرارة في  ،1850كما
للمحيطات والغالف
كانت العاملية الثالثة .وتُن ِتج مجموعات البيانات األخرى نتائج
اجلوي (( )NOAAباللون أنها السنة السابعة والعشرون على التوالي التي
أعلى من مماثلة وإن كانت مختلفة قليالً .إذ تشير تقديرات الوكالة
األحمر) ومعهد دراسات فيها درجات احلرارة العاملية لألرض واحمليطات
جميع السنوات اليابانية لألرصاد اجلوية لدرجة احلرارة العاملية إلى أن درجة
الفضاء التابع لوكالة ناسا
متوسط الفترة  .1990-1961ولقد
كانتسنة مسجلة .احلرارة العاملية لألرض واحمليطات في  2012كانت أعلى
(باللون األزرق).
عشرة
ثالث
أدفأ
أعلى
بني
2012 2001
ُ َّ
من متوسط  2010-1981بنحو  ،0.14°Cمما يضعها في
(املصدر :مركز هادلي
سجلة.
التابع لدائرة األرصاد اجلوية وعلى غير املعتاد ،كانت درجة احلرارة العاملية لألرض املرتبة الثامنة بني أدفأ السنوات املُ َّ
باململكة املتحدة ،ووحدة
واحمليطات في  2012أقل بنحو  0.1°Cفقط من درجة
البحوث املناخية بجامعة
احلرارة القياسية العليا املرصودة في  .2010وفي حالة ويقدر متوسط درجات احلرارة العاملية أيض ًا باستخدام
اململكة
 East Angliaفي
استخدام متوسط آخر فترة مرجعية ملدة  30سنة – بيانات إعادة التحليل القائم على النماذج كما أنها
املتحدة)
تكون عادة متوافقة مع الرصدات .ووفق ًا لبيانات إعادة
التحليل الواردة من املركز األوروبي للتنبؤات اجلوية
املتوسطة املدى ( ،)ECMWFكانت درجة احلرارة
0.6
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎدﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮة اﻷرﺻﺎد اﳉﻮﻳﺔ ووﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
العاملية لألرض واحمليطات في  2012أعلى على غير املألوف
(
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﻐﻼف اﳉﻮي )
0.4
ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮدار ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﳉﻮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء )
(
بنحو  0.18°Cمن فترة األساس  2010-1981التي ارتبطت
بالسنوات  ،2002و  2003و  2009على أنها أدفأ سادس
0.2
سنة منذ بدأت سجالت إعادة التحليل التي يجريها املركز
0
األوروبي للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى في .1958
وقد بدأت السنة بظاهرة النينيا بقوة ضعيفة إلى متوسطة
بدأت في تشرين األول/أكتوبر  .2011وعادة يكون من
آثار هذه الظاهرة في بداية السنة ميل درجات احلرارة العاملية
استثناء من ذلك .فقد
إلى البرودة ،ولم تكن سنة 2012
ً
شهد متوسط الشهور الثالثة كانون الثاني/يناير – آذار/
مارس  2012أدنى درجة حرارة عاملية لألرض واحمليطات
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الشكل  - 3درجات
احلرارة السطحية مرتبة
عاملي ًا فيما يتعلق بأشد
السنوات اخلمسني
احتراراً .ويوضح الرسم
البياني املد ّرج درجات
احلرارة السطحية مرتبة
عاملي ًا منذ سنة .1850
.والقيم هي متوسطات
مرجحة حسب
بسيطة ّ
املجال بالنسبة للسنة
بأكملها.
(املصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد اجلوية
باململكة املتحدة ،ووحدة
البحوث املناخية بجامعة
 East Angliaفي اململكة
املتحدة)
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وكانت درجات احلرارة أعلى من املتوسط في معظم
مناطق اليابسة في العالم ،وخصوص ًا في أمريكا الشمالية،
وجنوب أوروبا ،وغرب االحتاد الروسي ،وأجزاء من شمال
أفريقيا ،وجنوب أمريكا اجلنوبية .ومع ذلك ،فقد ُرصدت
أحوال طقس أبرد من املتوسط عبر أالسكا ومناطق في
شمال وشرق أستراليا ووسط آسيا.

ﻻ ﻧﻴﻨﻴﺎ
أﺣﻮال ﻣﺤﺎﻳﺪة
اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ
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ﺷﺬوذ درﺟﺎت اﳊﺮارة ،ﺳﻠﺴﻴﻮس

تسجلها تلك الفترة منذ  ،1997ومع ذلك بقيت
درجة احلرارة على غير املعتاد أعلى من متوسط الفترة
 1990-1961بنحو  .0.28°Cوقد ضعفت قوة ظاهرة
النينيا في شهر نيسان/أبريل مع ارتفاع درجات حرارة
البحر عبر املنطقة املدارية من احمليط الهادئ ،مما أدى إلى
ظهور أحوال محايدة استمرت حتى نهاية السنة.
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وكانت درجات حرارة احمليطات أعلى من املتوسط عبر
معظم أسطح احمليطات في العالم .ومع ذلك ،فقد ُرصدت
أحوال طقس أبرد من املتوسط في مساحات كبيرة من
املنطقة املدارية الوسطى للمحيط الهادئ وشمال شرق وقد اختلفت معدالت الهطول في أنحاء العالم بدرجة
احمليط الهادئ ،وأجزاء من جنوب احمليط األطلسي ،كبيرة خالل 2012؛ ومع ذلك ،فقد برزت بعض املالمح
واحمليطات اجلنوبية .ويتضمن القسم
اإلقليمية .التالي املزيد من بصفة خاصة ،مثل أحوال أكثر جفاف ًا من املتوسط في
التفاصيل عن املالمح املناخية
مساحات كبيرة من وسط الواليات املتحدة ،وشمال
الهطول العاملي والغطاء اجلليدي في نصف املكسيك ،وشمال شرق البرازيل ،ووسط االحتاد الروسي
وجنوب وسط أستراليا .وكانت األحوال أكثر رطوبة
الكرة الشمالي
من املتوسط عبر شمالي أوروبا ،وغربي أفريقيا ،وشمال
وفق ًا للمركز الوطني األمريكي للبيانات املناخية ،كان وسط األرجنتني ،وغربي أالسكا ومعظم شمالي الصني.
املتوسط العاملي للهطول على سطح األرض في سنة ويتضمن القسم التالي املزيد من التفاصيل عن املالمح
" 2012أعلى مبقدار  6.3ملم فقط من متوسط الفترة املناخية اإلقليمية.
 ،1990-1961وذلك على خالف ما كان عليه الوضع في
السنتني املاضيتني ( 2010و  )2011اللتني شهدتا أحوا ًال ووفق ًا للبيانات الواردة من املختبر العاملي للجليد بجامعة
روجترز بالواليات املتحدة ،كان نطاق الغطاء اجلليدي أثناء
أعلى من املتوسط.
اﻟﺴﻨﻮات
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الشكل  - 4التفاوت العاملي
بني درجات حرارة سطح
األرض وسطح احمليط في
شهري كانون الثاني/
يناير-كانوناألول/ديسمبر
خاللالفترة(مقارنةبالفترة
 )1990-1961في الفترة
2012-1950؛ والسنوات
التيبدأتبظاهرةالنينيا
سواء كانت معتدلة أو
قوية مبينة باللون األزرق،
والسنوات التي بدأت بظاهرة
النينيوسواءكانتمعتدلة
أو قوية مبينة باللون األحمر،
أما السنوات األخرى فمبينة
باللونالرمادي.
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حالة املناخ العاملي في 2012

الشكل  - 5التفاوت في
املعدالت السنوية للهطول
في العالم في 2012؛
واستند التحليل إلى قياس
الهطول مبقدار درجة
واحدة بالنقاط الشبكية
باعتبارها انحراف ًا معتاداً
عن القياس 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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شتاء  2012/2011أقل من املتوسط في رابع أصغر غطاء
سجل وأصغر غطاء جليدي منذ شتاء
جليدي في الشتاء ُم َّ
 .2000/1999وكان ذلك يتباين بشكل ملحوظ مع الشتاءين
السابقني ( 2010-2009و  ،)2011/2010اللذين شهدا أكبر
وثالث أكبر كمية للغطاء اجلليدي ،على التوالي ،منذ بدأت
السجالت في .1966
وفي نفس األثناء ،كان نطاق الغطاء اجلليدي فوق قارة
أوراسيا أثناء الشتاء أعلى من املتوسط ،وهكذا كان رابع
سجل .وعموم اً ،كان الغطاء اجلليدي
أكبر غطاء جليدي ُم َّ
لنصف الكرة الشمالي فوق املتوسط  590 000 -كم 2فوق
املتوسط البالغ  45,2كم - 2وكان ميثل التغطية اجلليدية
ال رابعة عشرة وفق ًا للسجالت.
وكان نطاق الغطاء اجلليدي في أمريكا الشمالية أثناء
فصل الصيف (آذار/مارس  -أيار/مايو) هي ثالثة أصغر
سجل ،حيث كانت أقل من
كمية للغطاء اجلليدي املُ َّ
2
املتوسط بنحو  930 000كم  .وفي أوراسيا ،انكمش
نطاق الغطاء اجلليدي إلى  1.0مليون كم 2أقل من
املتوسط ،وبذلك جاءت في املرتبة الثانية عشرة كأصغر
سجلة .وعموماً ،جاء نطاق الغطاء اجلليدي في
كمية ُم ِّ
نصف الكرة الشمالي أثناء فصل الربيع في املرتبة السادسة
سجلة في فصل الربيع.
كأصغر كمية ُم َّ
8
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وقد أجرت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
ال في الفترة األخيرة على نطاق الغطاء
( )NOAAحتلي ً
اجلليدي طبق ًا للسجالت الساتلية التي حتتفظ بها جامعة
روجترز ،أكد أن الغطاء اجلليدي وصل إلى أدنى مستوى
سجل له في أوراسيا بالنسبة لشهر حزيران/يونيو من كل سنة
ُم َّ
منذ  .2008وباإلضافة إلى ذلك ،شهدت ثالث من السنوات
اخلمس املاضية أدنى نطاق للغطاء اجلليدي في أمريكا الشمالية
في شهر حزيران/يونيو .وكان نطاق الغطاء اجلليدي في شهر
حزيران/يونيو  2012أدنى من املتوسط حيث بلغ  2.7مليون
كم( 2كان متوسط شهر حزيران/يونيو خالل الفترة
 2012-1967يبلغ  7.8مليون كم ،)2مما يجعل نطاق الغطاء
اجلليدي في شهر حزيران/يونيو في مناطق نصف الكرة
الشمالي هي األقل منذ بداية الرصدات الساتلية في .1967
ويتعرض نطاق الغطاء اجلليدي في شهر حزيران/يونيو في
نصف الكرة الشمالي للتناقص في الوقت احلاضر مبعدل
أسرع من معدل تناقص نطاق الثلوج البحرية في فصل
الصيف في املنطقة القطبية الشمالية ،ومبعدالت تتجاوز
التوقعات اخلاصة بالنماذج املناخية .وتوضح تقديرات
التباين التاريخي في حجم املياه املختزنة في الكتل اجلليدية
املوسمية في مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي من
واقع عنصر مستخدمي البيانات مبشروع  GlobSnowالتابع
لهيئة الفضاء األوروبية ،أن االنخفاضات التدريجية في
احلد األقصى السنوي لتخزين املياه خالل الفترة منذ .1979
وتوضح مجموعتا البيانات اجتاهات حدوث ذوبان مبكر
للجليد بكميات كبيرة في مناطق خطوط العرض العليا.

النتائج الرئيسية

حالة اجلليد
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وﺳﻂ ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
2000-1979

2

اﻟﺸﻬﻮر

وقد ذاب اجلليد بسرعة فائقة في آب/أغسطس لدرجة أن
نطاق اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية انخفض
إلى أقل من املستوى القياسي السابق للنطاق املسجل
في  18أيلول/سبتمبر  ،2007أي  18يوم ًا قبل التاريخ
املناخي املعتاد لبلوغ النطاق أدنى مستواه خالل الفترة
 13( 2000‑1979أيلول/سبتمبر) .وقد استمر نطاق
اجلليد البحري في االنخفاض بعد  26آب/أغسطس،

2012

4

ﻳﻨﺎﻳﺮ

وبعد أن بلغ امتداد نطاق اجلليد البحري أقصى مستواه في
آذار/مارس ،بدأ موسم الذوبان .وفي  2012اقترب امتداد نطاق
اجلليد البحري من مستويات  2007اليومية خالل أيار/مايو
أو جتاوزها ،ثم انحسر بسرعة في حزيران/يونيو ومرة أخرى
في مطلع شهر آب/أغسطس ،إذ هبط إلى ما دون املستويات
املرصودة في  .2007وفي آب/أغسطس َف َقدَ نطاق اجلليد
البحري حوالي  92 000كم  2في املتوسط من اجلليد يوميا،
وهو أسرع ذوبان مسجل في شهر آب/أغسطس.

14

اﻟﺮﻗﻌﺔ ،ﲟﻼﻳﲔ ﻛﻢ2

نطاق اجلليد البحري
يتسع نطاق اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية
خالل موسم البرد في نصف الكرة الشمالي ،ويصل إلى
ذروته في شهر آذار/مارس ،ثم يأخذ اجلليد في الذوبان
خالل موسم احلرارة في نصف الكرة الشمالي ليصل إلى
أدنى مستوى له في أيلول/سبتمبر .وأثناء موسم النمو
في  ،2012-2011بلغ نطاق اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية أقصى مستواه السنوي في  20آذار/
مارس مبساحة  15.24مليون كم .2ووصل متوسط نطاق
اجلليد البحري في آذار/مارس  2012إلى  15.21مليون
كم ،2أي أقل بنسبة  3.4في املائة من متوسط آذار/مارس
خالل الفترة  ،2000-1979وتاسع أصغر نطاق في آذار/
مارس منذ بداية التسجيل في  .1979ومع ذلك ،فقد كان
هذا املستوى ميثل أوسع نطاق للجليد البحري في آذار/
مارس منذ .2008
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الشكل  - 6نطاق اجلليد
البحري في نصف الكرة
الشمالي في  ،2012مقارنة
بسنة  2007ومتوسط
الفترة 2010-1981
ومتوسط الفترة
2000-1979
(املصدر :املركز الوطني
لبيانات الثلج واجلليد،
الواليات املتحدة)

2007

وﺳﻂ ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
2000-1979

الشكل  - 7نطاق احلد
األدنى للجليد البحري
في نصف الكرة الشمالي
في أيلول/سبتمبر ،2012
(أدنى رقم قياسي
مسجل ،ناحية اليمني)
وأيلول/سبتمبر (ثاني
أدنى رقم قياسي مسجل،
ناحية اليسار)؛ ويوضح
اخلط األحمر/البرتقالي
املتوسط طويل األجل من
فترة القاعدة 2000-1979
(املصدر :املركز الوطني
لبيانات الثلج واجلليد،
الواليات املتحدة)
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وبحلول  31آب/أغسطس ،تراجع اجلليد البحري في
املنطقة القطبية الشمالية إلى  3.7مليون كم ،2وكانت هذه
هي املرة األولى التي يصل فيها نطاق اجلليد البحري في
آب /أغسطس إلى أقل من  4.0مليون كم 2منذ  34سنة.
وفي  16أيلول/سبتمبر ،بلغ نطاق اجلليد البحري أدنى
مستوى له في دورته السنوية في املنطقة القطبية الشمالية،
ليصل إلى  3.41مليون كم .2وقد حطمت هذه القيمة الرقم
القياسي املنخفض السابق في  18أيلول/سبتمبر 2007
بنسبة  18في املائة .وكانت دون متوسط املستوى األدنى
خالل الفترة  2000-1979بنسبة  49في املائة أو  3.3مليون
كم .2وكان الفرق بني أقصى نطاق للجليد البحري في 20
آذار/مارس وأدنى نطاق في  16أيلول/سبتمبر هو 11.83
مليون كم – 2وهو أكبر انخفاض في نطاق اجلليد البحري
خالل املوسم منذ بداية السجالت الساتلية قبل  34سنة.
وفي نفس الوقت ،يتسع نطاق اجلليد البحري في املنطقة
القطبية اجلنوبية في موسم البرودة في نصف الكرة اجلنوبي،
ويبلغ نطاق اجلليد البحري أقصى اتساعه في أيلول/
سبتمبر ،ثم يأخذ في الذوبان خالل موسم احلرارة في
نصف الكرة اجلنوبي ليصل إلى أدنى مستواه في شباط/
فبراير وآذار/مارس .وقد شهدت املنطقة القطبية اجلنوبية
سجل للجليد البحري في آذار/مارس،
رابع أكبر نطاق ُم َّ
حيث بلغ  5.0مليون كم  2أو  16في املائة فوق متوسط
الفترة  .2000-1979وفي  26أيلول/سبتمبر ،قد بلغ نطاق

اجلليد البحري في املنطقة القطبية اجلنوبية أثناء فترة النمو
أقصى مستوى له منذ بداية التسجيل في  ،1979أي 19.4
مليون كم .2وقد جتاوزت هذه القيمة الرقم القياسي السابق
للحد األقصى لنطاق للجليد البحري وهو  19.36مليون
كم  2في  21أيلول/سبتمبر .2006
الغطاء اجلليدي ملنطقة غرينالند
تعرض الغطاء اجلليدي ملنطقة غرينالند للذوبان الشديد
في أوائل شهر متوز/يوليو ،وتشير التقديرات إلى أن ذوبان
 97في املائة من سطح الغطاء اجلليدي في منتصف شهر
متوز/يوليو .وكان ذلك ميثل أكبر نسبة من الذوبان منذ
بداية السجالت الساتلية قبل  34سنة .ومن املعتاد أن
يشهد الصيف ذوبان ما يقرب من نصف الغطاء اجلليدي
الذي يغطي سطح جرينالند بشكل طبيعي ،وخصوص ًا
في أنحاء االرتفاعات املنخفضة .ومع ذلك ،ففي سنة
 2012أدى الضغط املرتفع إلى أحوال أدفأ من املعتاد في
غرينالند صاحبها ذوبان اجلليد بسرعة.

الظواهر املتطرفة الرئيسية واآلثار املترتبة عليها

ُرصدت حاالت وظواهر مناخية شاذة في  .2012وتأثرت
بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي بالعديد من الظواهر املناخية
املتطرفة ،مثل حدوث موجات حرارية شديدة ودرجات حرارة
شديدة االرتفاع ،وحاالت جفاف وحرائق الغابات ،وهطول
شديد وفيضانات ،وثلوج وبرودة شديدة ،وأعاصير مدارية.

تقديرات اخلسائر البشرية ،وعدد األفراد الذين تأثروا
ومقدار اخلسائر من جراء أهم خمس ظواهر متطرفة للطقس واملناخ

10

التاريخ

احلدث

املوقع

إعصار ساندي

منطقة الكاريبي
املتحدة أواخر تشرين
والواليات
األول/أكتوبر
املجاورة

اإلصابات
أكثر من 230

اخلسائر
عدد املتأثرين (بالدوالرات
األمريكية)
~ 62مليون

أكثر من 1000

إعصار بوفا

مينداناو ،الفلبني

أوائل كانون
األول/ديسمبر وفيات ،وما يقرب ~ 6مليون
من  900مفقودين

~ 70مليون
أكثر من 49

مليون

موجه باردة

معظم أوروبا
وشمال أفريقيا

منتصف يناير
إلى أوائل فبراير

أكثر من 650

—

~ 660مليون

فيضانات

غرب أفريقيا

متوز/يوليو -
أيلول/سبتمبر

340

~ 3مليون

 5,8مليون

جفاف

الواليات املتحدة
املجاورة

طوال السنة

—

 164مليون

عدة ماليني

النتائج الرئيسية

أهم عشر ظواهر للطقس
واملناح خالل السنة
•

درجة احلرارة العاملية تواصل تسجيل ارتفاعات شاذة؛ وتصنيف سنة  2012بني أكثر
سجلة (فترة األساس.)1990-1961 :
عشر سنوات حرارة ُم َّ

•

اجلليد البحري باملنطقة القطبية الشمالية يواصل انخفاضه السريع ،ويبلغ أدنى حد
سجل لنطاق اجلليد البحري.
ُم َّ
درجة احلرارة الشديدة تؤثر على كندا والواليات املتحدة وأوروبا.

•

حاالت اجلفاف الشديد تؤثر على الواليات املتحدة وجنوب شرق أوروبا.

•

الفيضانات الشديدة تؤثر بشدة على غرب أفريقيا.

•

تأثر سكان أوروبا ،وشمال أفريقيا وشمال آسيا بشدة بأحوال البرد والثلوج املتطرفة.

•

تأثر باكستان بالفيضانات الشديدة للسنة الثالثة على التوالي.

•

إعصار ساندي ،الذي يعد أكثر األعاصير تكلفة خالل السنةُ ،يخ ِّرب الساحل
الشرقي للواليات املتحدة.

•

إعصار بوفا ،الذي يعد أشد األعاصير فتك ًا باألرواح خالل السنة ،يصيب الفلبني
في كانون األول/ديسمبر.

•

كان ثقب األوزون باملنطقة القطبية هو ثاني أصغر ثقب لألوزون خالل السنوات
العشرين املاضية.

•
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حالة غازات االحتباس احلراري في الغالف اجلوي في 2011

يدل حتليل الرصدات الواردة من برنامج املراقبة العاملية
للغالف اجلوي التابع للمنظمة على أن املتوسطات العاملية
لنسب املزج 1بني ثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان
( )CH4وأكسيد النيتروز ( )N2Oقد بلغت مستويات
عالية جديدة عام ( ،2011ولم يتم جتميع البيانات اخلاصة
2
بسنة  2012حتى اآلن).
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العاملي للكسر اجلزيئي
من ثاني أكسيد الكربون
(أ) ومعدل الزيادة (ب)
في الفترة من  1984إلى
 .2011واملتوسط ومعدل
النمو السنوي مبني في
األعمدة في الشكل
(ب) .ومن اليمني الكسر
اجلزئي في الشكل (أ)
للمتوسط العاملي ألكسيد
النيتروز ( )N2Oومعدل
زيادته في الفترة من 1980
إلى  2011ومتوسط معدل
زيادته السنوية مبني
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وقد بلغ املتوسط العاملي لنسبة مزج ثاني أكسيد الكربون
( 390.0 ± 0.1جزء في املليون) ،وهو أعلى بنسبة  40في
املائة من مستوى ما قبل الثورة الصناعية (قبل .)1750
وكانت الزيادة السنوية من سنة  2010إلى سنة  2011هي
 2.0جزء في املليون ،وهذه الزيادة أعلى من متوسط معدل
النمو في فترة التسعينات من القرن العشرين (~  1.5جزء
في املليون/سنة) ومتاثل متوسط معدل النمو خالل العقد
املاضي (~  2.0جزء في املليون/سنة).
وقد بلغ مستوى غاز امليثان ( )CH4في الغالف اجلوي
مستوى مرتفع ًا جديداً بلغ  1813 ± 2جزء في املليون
في  ،2011أي أنه أصبح أعلى بنسبة  159في املائة من
مستواه قبل الثورة الصناعية .وانخفض معدل منو غاز
امليثان ( )CH4من ~  13جزء في املليون/سنة في أوائل
ثمانيات القرن العشرين إلى ما يقرب من الصفر أثناء
الفترة  .2006-1999ومع ذلك ،فمنذ سنة  ،2007عاد
غاز امليثان ( )CH4إلى الزيادة مرة أخرى ،واستقرت نسبة
الزيادة تقريب ًا أثناء السنوات الثالث األخيرة.

1

تـُعرف نسبة املزج بأنها وفرة أحد مكونات املزيج (مثل غاز
معني من غازات االحتباس احلراري) مقارنة بجميع املكونات
األخرى (مع استبعاد بخار املاء) .ونسبة املزج مرادفة ملصطلح
فني هو «جزء من املول» .وتُستخدم الوحدات التالية في
التعبير عن نسبة املزج:
 = ppmجزء في املليون ،أي عدد جزيئات الغاز بكل مليون
جزيء من الهواء اجلاف.
 = ppbجزء في املليار ،أي عدد جزيئات الغاز بكل بليون
جزيء من الهواء اجلاف.
 = pptجزء في الترليون ،أي عدد جزيئات الغاز بكل ترليون وبلغ املتوسط العاملي لنسبة مزج غاز أكسيد النيتروز
جزيء من الهواء اجلاف.

2

ملا كان من الضروري إجراء عمليات مراجعة وفحص بعد
معايرة وضبط جودة رصدات غازات االحتباس احلراري في
شبكات القياس ،ال تـُسلم بيانات غازات االحتباس احلراري
للمركز العاملي لبيانات غازات االحتباس احلراري إال في صيف
السنة التالية إلجراء عمليات الرصد ،بينما تُقدَّ م نتائج التحليل
العاملي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة التالية لسنة
إجراء عمليات الرصد ،وهذا يؤدي إلى تأخير ملدة سنة قياس ًا
على عملية إبالغ بيانات األرصاد اجلوية .وسوف تكون نتائج
التحليل العاملي لرصدات  2012متاحة فقط في تشرين الثاني/
نوفمبر .2013

 0.1 ± 324.2جزء في البليون ،وهذا يعادل  1.0جزء
في البليون أعلى من مستوى  2010وأعلى بنسبة
 20في املائة من مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وتعد الزيادة السنوية من سنة  2010إلى سنة 2011
أعلى من متوسط معدل النمو خالل السنوات العشر
املاضية (  0.78جزء في البليون/سنة) .وقد كان
املؤشر السنوي لغازات االحتباس احلراري ( )AGGI
الذي تصدره اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
اجلوي ( )NOAAا  1.30في 2011؛ وهذا متوافق مع
( W/m2 2.84وات بكل متر  )2من القسر اإلشعاعي

النتائج الرئيسية

العاملي مقارنة بسنة  ،1750جلميع غازات االحتباس
احلراري الطويلة األمد.

السنوات األخيرة ،على الرغم من أن الستراتوسفير فوق
املنطقة القطبية اجلنوبية كان أكثر دفئ ًا في  .2010والبد
أن درجات حرارة الستراتوسفير املعتدلة نسبي ًا في 2012
قد أدت إلى ضيق ثقب األوزون قليالً ،ورمبا كان ذلك في
موقع ما بني ثقوب األوزون في ( 2010التي كانت ضعيفة
نسبياً) و ( 2011التي كانت عادية إلى حد ما).

ويشير املؤشر السنوي لغازات االحتباس احلراري ()AGGI
إلى حدوث زيادة في اإلشعاع القسري اإلجمالي جلميع
غازات االحتباس احلراري الطويلة األمد بنسبة  30في
املائة منذ سنة  1990وبنسبة  1.2في املائة من  2010إلى
جميع
 .2011ويعد هذا القسر اإلشعاعي الذي أحدثته
ثانياً ،كان الستراتوسفير فوق املنطقة القطبية اجلنوبية في
غازات االحتباس احلراري الطويلة األمد في  2011مكافئ ًا  2012نشيط ًا على غير املعتاد ،مما أدى إلى انتقال الهواء
ملزج ثاني أكسيد الكربون بنسبة  473جزء في املليون الغني باألوزون من خطوط العرض املجاورة إلى منطقة
( )http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggiالقطب اجلنوبي .وكان هذا الهواء الغني باألوزون أشبه
بغطاء فوق قمة كتل الهواء املستنفد األوزون ،مما أدى إلى
أوزون املناطق القطبية
قيم منخفضة بالنسبة ملنطقة ثقب األوزون (أي املنطقة
كان ثقب األوزون في املنطقة القطبية اجلنوبية سنة التي يكون إجمالي األوزون فيها أقل من  220وحدة
 2012أقل مما كان في معظم السنوات األخيرة ،وبلغ دوبسون ( .))DUوقد وقعت هذه القيم املنخفضة على
حجمه األقصى اليومي  21.1مليون كم ،2وبذلك يكون الرغم من حقيقة أن استنفاد األوزون قد وقع بالشكل
ثاني أصغر ثقف أوزون في املنطقة القطبية اجلنوبية املعتاد بشكل أو آخر في نطاق خطوط العرض احملصورة
خالل العشرين سنة األخيرة .وكان متوسط حجم ثقب بني  20 - 14كم.
األوزون في  2012خالل الفترة من  7أيلول/سبتمبر إلى
ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
 13تشرين األول/أكتوبر  17.8مليون كم.2
350

وقد ساهم عامالن في حدوث هذا التطور في ،2012
أولهما أن درجات حرارة الستراتوسفير فوق املنطقة
القطبية اجلنوبية كانت أدفأ إلى حد مما كانت في السنوات
األخيرة .وقد أدى ذلك إلى حد ما إلى تقليل نطاق
ُسحب الستراتوسفير فوق املنطقة القطبية مقارنة مبعظم
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وتصادف احلد األدنى للمتوسط اليومي لألوزون في
 2012يوم أول تشرين األول/أكتوبر ،مع تسجيل
 124وحدة دوبسون ( ،)DUوهذه هي ثانية أعلى قيمة
خالل عقدين.
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آب/أﻏﺴﻄﺲ

الشكل  - 9املساحة اليومية
(مباليني الكيلومترات
املربعة) ملنطقة ثقب
األوزون بالقطب اجلنوبي
في  2012مقارنة بالثقبني
السابقني ( 2011و .)2010
ويتضمن الشكل البياني
أيض ًا مقارنة مثالني لسنتني
أخريني ( 2004و )2002
اللتني كان ثقب األوزون
فيهما ضعيفاً .ويوضح
الشكل البياني أيض ًا أكبر
ثقبني لألوزون مسجلني
( 2000و  .)2006الرسم
البياني من إنتاج املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية
( )WMOبناء على
بيانات Multi Sensor

Re-analysis (MSR) of
the Royal Netherlands
Meteorological Insti .tuteوميكن االطالع على

أحدث املعلومات بالرجوع
إلى املوقع التاليhttp:// :

www.knmi.nl/research/
climate_chemistry/ck.p
hp?item=news_e&year=2
010&month=nov

0
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املالمح املناخية اإلقليمية
أفريقيا
درجة احلرارة والهطول
شهد العديد من املناطق األفريقية درجات حرارة فوق
املتوسط خالل السنة ،مع ارتفاع في درجة احلرارة بصورة
غير عادية في أجزاء من شمال أفريقيا .ففي تونس،
كانت سنة  2012من بني أعلى أدفأ عشر سنوات منذ
 .1950وبالنسبة لشرق أفريقيا ،كانت درجات احلرارة
القصوى فوق املتوسط في كينيا في كانون الثاني/يناير
وشباط/فبراير .وفي بعض املناطق ،كانت درجات احلرارة
القصوى ،وخصوص ًا في كانون الثاني/يناير هي أعلى
درجات حرارة منذ سنة  .2000وفي جنوب أفريقيا،
كان املتوسط السنوي للتفاوت في درجات احلرارة في
 2012من واقع البيانات األولية الواردة من محطات الرصد
أعلى بنحو  0.23درجة مئوية في املتوسط من متوسط
الفترة  .1990-1961وكان متوسط درجات احلرارة خالل
السنوات الست عشرة املاضية أعلى من املعتاد.
وكان معدل الهطول في الصيف في نصف الكرة الشمالي
في أنحاء أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى فوق املتوسط،
حيث شهدت معظم مناطق غرب أفريقيا ،وخصوص ًا
السنغال وجنوب موريتانيا وغرب وشرق مالي والنيجر
وشمال بوركينا فاسو ،زيادة بنسبة  40في املائة أو أكثر
من الهطول املعتاد .وواجهت عدة بلدان في خليج غينيا
وشرق أفريقيا نقص ًا في الهطول ،إذ لم تسجل سوى 70
في املائة من الهطول املعتاد.
املوجات احلارة ودرجات احلرارة العالية املتطرفة
أثرت املوجات احلارة على شمال أفريقيا طوال السنة .فقد
شهدت املغرب أسوأ موجة حارة في شهر حزيران/يونيو
ثم في الفترة من منتصف متوز/يوليو إلى أوائل آب/
ال بذلك عدة أرقام قياسية في درجات
أغسطس ،مسج ً

Youssef Boudlal / REUTERS

جتمع الناس على الشاطئ في موجة احلر التي اجتاحت
ّ
الدار البيضاء ،متوز/يوليو .2012
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احلرارة .وفي بعض احلاالت جتاوزت األرقام اجلديدة
لدرجات احلرارة األرقام القياسية السابقة بنحو  2°Cإلى
 3°Cأعلى من الرقم القياسي السابق.
اجلفاف
شهدت أجزاء من شمال شرق كينيا معدل سقوط أمطار
أقل من املتوسط خالل موسم تساقط األمطار الذي ميتد
من آذار/مارس إلى أيار/مايو ،حيث سجلت مدينة
غاريسا كمية متواضعة بلغت  19.2ملم ،متثل  13في املائة
من املتوسط وثاني أدنى نسبة منذ عام .1959
الهطول والفيضانات املتطرفة
تضررت عدة أجزاء من غرب أفريقيا ومنطقة الساحل،
مبا فيها النيجر وتشاد ،من آثار الفيضانات اخلطيرة التي
وقعت بني متوز/يوليو وأيلول/سبتمبر بسبب األمطار
املوسمية الكثيفة جداً .وأدى هطول األمطار الغزيرة
إلى فيضانات خطيرة في  23والية في نيجيريا .وتضرر
حوالي  3ماليني شخص من أحوال الطقس اخلطيرة التي
أودت بحياة  300شخص .وأدت الفيضانات إلى تدمير
األراضي الزراعية واملساكن واملدارس باإلضافة إلى تفشي
الكوليرا وغيرها من األمراض .وتسبب انهمار األمطار في
وقوع فيضانات في بعض مناطق النيجر وأدت إلى تدمير
آالف املنازل وتض ُّرر أكثر من  480,000شخص كما أودت
بحياة زهاء  100شخص.
وفي أجزاء من جمهورية تنزانيا املتحدة ،هطلت أمطار
غزيرة في فترات مختلفة في شهر نيسان/أبريل جنمت عنها
فيضانات خاطفة .وفي كينيا ،هطول كميات من األمطار
جتاوزت األرقام القياسية في أيار/مايو وآب/أغسطس،
وكذلك أثناء موسم األمطار القصير (تشرين األول/أكتوبر –
كانون األول/ديسمبر) .وهطلت أمطار غزيرة ومستمرة
على األجزاء الغربية من كينيا أثناء موسم األمطار القصير.
وقد ُعزي ذلك إلى تك ّون قطبية ثنائية موجبة للمحيط
الهادئ ،مما أدى إلى انهيار ضفاف بعض األنهار وحدوث
فيضانات اكتسحت بعض السكان وشردت آخرين ،كما
دمرت البنية األساسية في حوض بحيرة فكتوريا.
وفي جنوب أفريقيا ،أدت العاصفة املدارية داندو إلى سقوط
أمطار غزيرة على األجزاء الشمالية الشرقية من البالد يوم
 17كانون الثاني/يناير ،مما زاد من تدفق األنهار ،وارتفاع
مناسيب املياه أمام السدود وحدوث فيضانات موضعية.
ووقعت فيضانات في مناطق شاسعة شملت مدينتي كيب
تاون وبورت إليزابيث اثناء شهر حزيران/يونيو ،مما تسبب
في تشريد آالف من السكان .ومرة أخرى ،شهد شهر آب/
أغسطس تعرض أجزاء من مناطق كيب تاون املنخفضة
للفيضان .وفي أعقاب األمطار الغزيرة التي هطلت على
منطقة شرق كيب تاون يومي  21-20تشرين األول/
أكتوبر ،مما أدى إلى إغالق الطرق الرئيسية من إيست لندن
إلى بورت إليزابيث إلى أجل غير مسمى أمام مركبات النقل
الثقيلة نظراً لألضرار التي تعرضت لها الطرق.

آسيا
درجة احلرارة والهطول
تعرضت معظم أنحاء غرب وجنوب آسيا لدرجات حرارة
أدفأ من املعتاد خالل  ،2012وكانت ظاهرة الدفء األكثر
وضوح ًا في أنحاء شملت غرب آسيا .ومع ذلك ،سادت
ظروف أبرد من املعتاد في أجزاء من وسط آسيا.

امرأة تعبر شارع ًا مغموراً باملياه في ووهان ،مقاطعة
هوبي ،الصني ،أيار/مايو .2012

China Daily Information Corp – CDIC / Reuters

البرودة املتطرفة وتساقط الثلوج
أ ّثـرت الظروف الباردة في الفترة من أواخر كانون الثاني/
يناير حتى منتصف شباط/فبراير على أجزاء من شمال
أفريقيا ،وسجلت بعض البلدان أرقام ًا قياسية جديدة في
درجات احلرارة الدنيا .وفي القنيطرة ،باملغرب ،انخفضت
درجات احلرارة إلى  –3°Cيوم  13شباط/فبراير ،وهو رقم
قياسي جديد بالنسبة لهذا املوقع ،حيث كانت درجة احلرارة
قبل ذلك  ،0.8°Cوبالتالي كانت هذه هي املرة األولى التي
يصل فيها موقع ساحلي إلى درجة حرارة التجمد منذ بدأ
التسجيل احلديث باستخدام األدوات .وفي نفس الوقت،
تعرضت تونس ألشد موجة برودة منذ .2002

 69في املائة فقط من املتوسط ،بينما كان معدل سقوط
األمطار في الفترة السابقة على فترة األمطار املوسمية
(آذار/مارس – أيار/مايو) هو األدنى منذ سنة .1901
وكان معدل سقوط األمطار في موسم األمطار املوسمية في
الهند ككل أدنى من املعتاد ( 93في املئة من املتوسط).
ومتيز معدل سقوط األمطار بتباين مكاني وزمني ملحوظ.

وفي االحتاد الروسي ككل ،كانت فصول الشتاء والربيع
والصيف دافئة ،وجتاوزت احلاالت الشاذة لدرجات احلرارة
متوسط فترة  .1990-1961وكان شهر نيسان/أبريل هو
األدفأ بني أشهر الربيع الثالثة في نصف الكرة الشمالي
مقارنة بدرجة احلرارة املعتادة ،مع درجات حرارة شهرية
شاذة تتجاوز  7°Cفي املتوسط في عدة مناطق .وكان صيف
الذي
سجل ،بعد صيف 2010
 2012هو ثاني أدفأ صيف ُم ّ
املوجات احلارة ودرجات احلرارة العالية املتطرفة
رابع
هو
اخلريف
فصل
وكان
كسر الرقم القياسي السابق،
تعرضت الصني خالل شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو
أدفأ قصول اخلريف منذ بدأ التسجيل في .1891
ملوجة دفء استثنائية ،وشهدت معظم املناطق درجات حرارة
استثنائية على مدار الشهرين بلغت  5°Cأعلى من متوسط
وبينما تعرضت الصني لدرجات حرارة فوق املتوسط الفترة  .1990-1961وسجلت هونغ كونغ ،الصني ،يوم
أثناء فصلي الربيع والصيف ،كانت درجات احلرارة أقل  30نيسان/أبريل درجة حرارة بلغت  28.5°Cفي املتوسط،
من املتوسط في فصلي الشتاء واخلريف .وعموماً ،كانت وبذلك كانت قريبة من درجة احلرارة في  26نيسان/أبريل
درجة احلرارة السنوية خالل  2012بالنسبة للصني هي  1994من حيث كونها أعلى درجة حرارة يشهدها شهر
"
 ،9.4°Cأي أنها كانت  0.2°Cأدنى من متوسط الفترة نيسان/أبريل من بداية التسجيل في  .1884وفي  3أيار/
في
الهند
في
احلرارة
درجة
متوسط
وكان
.
2010 1981
مايو ،شهدت هونغ كونغ ،الصني درجة حرارة دنيا بلغت
متوسط
من
أعلى
الصيفية
املوسمية
األمطار
موسم
0.61°C
 ،28.0°Cوعاشت املنطقة “ليلة ساخنة” في مرحلة مبكرة
الفترة
أدفأ
ثاني
هو
املوسم
هذا
كان
وبذلك
–
1990
1961
جداً (درجات احلرارة الدنيا تعادل أو تفوق .)28°C
موسم لألمطار املوسمية منذ سنة  ،1901بعد سنتي 2009
و  .)+0.80°C( 1987وكانت درجات احلرارة الشهرية في وشهد جنوب وسط الصني موجة حارة من أواخر حزيران/
تايلند خالل  2012أدفأ من املتوسط ،بينما سجل شهرا يونيو إلى منتصف متوز/يوليو ،مما أدى إلى ارتفاع ِحمل
تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر درجات الكهرباء إلى  gigawatts 3.8في مدينة شاجنشا يوم  9متوز/
حرارة شاذة تتراوح بني  3°C-2°Cفوق املتوسط.
سجل.
يوليو ،وكان هذا ا ِحلمل الكهربائي هو أعلى ِحمل ُم ّ
وكان املعدل السنوي للهطول في الصني  669.3ملم ،واستمرت األحوال الدافئة تؤثر على أجزاء من جنب الصني
أي أعلى من املتوسط بنسبة  6.3في املائة .وشهد شمال في شهر آب/أغسطس ،وشهدت هونغ كونغ ،الصني،
الصني ،وبيجني وتياجنني أكثر السنوات رطوبة منذ واحداً من أكثر شهور آب/أغسطس حرارة في التاريخ
سجل.
 35سنة .وكان معدل سقوط األمطار في الهند ككل املُ ّ
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ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺪ 25 :ﻋﺎﺻﻔﺔ 14 ،إﻋﺼﺎر اﺳﺘﻮاﺋﻲ.
اﻟﺼﲔ
ﺷﻬﺪت ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﺎ ﻳﻮﻧﺎن وﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺳﺸﻮان ﺟﻔﺎﻓ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪاً
أﺛﻨﺎء ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺮﺑﻴﻊ .وﺗﺄﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 9,6
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻣﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﶈﺼﻮﻟﻴﺔ.
إﻋﺼﺎر ﺳﺎﻧﺒﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ
 19-10أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح  205 -ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ  -أﻗﻮى إﻋﺼﺎر
ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ :وﻗﺪ أﺛﺮ إﻋﺼﺎر ﺳﺎﻧﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻠﺒﲔ ،واﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﻮرﻳﺎ ،ﻣﺴﺒﺒ ًﺎ ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر
ﻏﺰﻳﺮة وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ آﻻف اﻟﺴﻜﺎن.
إﻋﺼﺎر ﺑﻮﻓﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ
 25ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  9 -ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح  185 -ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ :أﺻﺎب اﻹﻋﺼﺎر
ﺑﻮﻓﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻴﻨﺪاﻧﺎو اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ .وﻛﺎن إﻋﺼﺎر ﺑﻮﻓﺎ ﻫﻮ أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ
ﻳﺼﻴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻗﺪ أدى إﻟﻰ وﻓﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  900ﻓﺮد.
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ 7 :ﻋﻮاﺻﻒ3 ،
أﻋﺎﺻﻴﺮ اﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ.

إﻋﺼﺎر إﻳﻔﺎن اﳊﻠﺰوﻧﻲ،
 25-9ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح  230 -ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ :ﻛﺎن
إﻋﺼﺎر إﻳﻔﺎن ﻫﻮ أﺳﻮأ إﻋﺼﺎر ﻣﺪاري ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣﻮا ﻣﻨﺬ إﻋﺼﺎر ﻓﺎل ﻓﻲ  .1991ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن
إﻋﺼﺎر إﻳﻔﺎن ﻫﻮ اﻹﻋﺼﺎر اﳌﺪاري اﻷﻛﺜﺮ دﻣﺎراً اﻟﺬي
أﺻﺎب ﺳﺎﻣﻮا.

اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
ﺷﻬﺪ اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺛﺎﻧﻲ أدﻓﺄ ﺷﻬﻮر اﻟﺼﻴﻒ ،ﺑﻌﺪ ﺻﻴﻒ
 2010اﻟﺬﻳﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺼﻴﻒ رﻗﻤ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎً.
اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
أﺛﺮت ﻣﻮﺟﺔ ﺑﺎردة ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ أﺳﻮأ ﻣﻮﺟﺔ
ﺑﺎردة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  26ﺳﻨﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ .ﻓﻘﺪ ﻟﻘﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 650
ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﺮودة اﻟﺸﺪﻳﺪة .وﺳﺠﻠﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮق اﻟﺼﲔ إﻟﻰ ﺷﺮق ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ درﺟﺎت ﺣﺮارة دﻧﻴﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ 30-
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ و 40-درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻣﺪﻣﺮة أﺛﻨﺎء ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﺗﺄﺛﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ
ﻧﺴﻤﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ أو
اﻟﻬﻨﺪ
إﺗﻼف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  460 000ﻣﻨﺰل.
ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر أﺛﻨﺎء
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر
اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ .1901
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد :ﻋﺎﺻﻔﺘﺎن ،وﻟﻢ ﲢﺪث أﻋﺎﺻﻴﺮ
ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ.
إﻋﺼﺎر أﻧﻴﺲ اﳊﻠﺰوﻧﻲ
 19-12ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح  185 -ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ :ﻛﺎن اﻹﻋﺼﺎر
أﻧﻴﺲ ﻫﻮ ﺛﺎﻧﻲ إﻋﺼﺎر ﻣﺪاري ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮاً ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ
ﺑﻌﺪ اﻹﻋﺼﺎر ﺑﻼﻧﺶ ﻓﻲ  ،1969وﻛﺎن أول إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮب ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ 11 :ﻋﺎﺻﻔﺔ 3 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ.

ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﳊﻠﺰوﻧﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮب ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﻨﺸﺎط دون اﳌﺘﻮﺳﻂ 3 :ﻋﻮاﺻﻒ ،وإﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ واﺣﺪ.

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻗﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻦ
اﳌﻌﺘﺎد ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ .وﺷﻬﺪ ﻏﺮب أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ ﺷﻬﻮر ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  -ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺟﻔﺎﻓ ًﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺴﺠﻼت.
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ﻛﻨﺪا
ﺷﻬﺪت ﻛﻨﺪا ﺧﺎﻣﺲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺷﺪ ﺣﺮارة ،وﺛﺎﻟﺚ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﺼﻮل اﻟﺸﺘﺎء اﻷﺷﺪ ﺣﺮارة ،وﺗﺎﺳﻊ ﻓﺼﻮل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﺷﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻈﺮوف ﺟﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ
ﺣﺮارة ،وأﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل اﻟﺼﻴﻒ اﻷﺷﺪ ﺣﺮارة ،وﻓﺼﻞ
أﻻﺳﻜﺎ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ رﻃﺒﺔ ،ﳑﺎ
اﳋﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻷﺷﺪ ﺣﺮارة ﻣﻨﺬ ﺑﺪأت اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت أﺛﺮت ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ أﻻﺳﻜﺎ ﻇﺮوف ﺑﺎردة
ﺷﺎذة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﳑﺎ
ﺑﻌﺪ
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺴﺠﻠﺔ رﻃﻮﺑﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ .1948
أدى إﻟﻰ أﺑﺮد ﺷﻬﻮر ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﻨﺔ .2000
اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﺬ 95
اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﺛﻠﺜﻲ
ﻣﻦ
ﻳﻘﺮب
ﻣﺎ
ﻛﺎن
أوروﺑﺎ
ﺳﻨﺔ.
اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳉﻔﺎف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ
ﺳﺎﻫﻢ ﻧﻘﺺ اﻟﻬﻄﻮل أﺛﻨﺎء اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺷﺪة ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .وﻛﺎن دﻟﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮ ﳌﺪى
اﻗﺘﺮن ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد،
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﳉﻔﺎف ﻳﺴﺎوي  55ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺟﻔﺎف ﺷﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ ذوﺑﺎن اﳉﻠﻴﺪ ،ﺑﻠﻎ ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ
ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ
أوروﺑﺎ ،ﳑﺎ أﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ ،وﺗﺪﻓﻖ اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ،
اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أدﻧﺎﻩ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  .1956وﻗﺪ أﺳﻔﺮ
واﻹﻣﺪادات اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺴﺠﻼت .وأﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﻠﻎ
اﳉﻔﺎف ﻋﻦ ﻛﺎرﺛﺔ زراﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ 31-22 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات
إﻋﺼﺎر
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أدﻧﺎﻩ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﻓﻘ ًﺎ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح  175 -ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ :ﺗﺴﺒﺐ اﻹﻋﺼﺎر
ﻟﻠﺴﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ .1979
ﺳﺎﻧﺪي ﻓﻲ إﺣﺪاث دﻣﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻄﺮق،
وآﻻف اﳌﻨﺎزل ﻋﺒﺮ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ،ﳑﺎ أودى ﺑﺤﻴﺎة
ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺴﻤﺔ .ﻛﺬﻟﻚ أﺛﺮ اﻹﻋﺼﺎر ﺳﺎﻧﺪي ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﳑﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ
ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد 17 :ﻋﺎﺻﻔﺔ 10 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ اﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
اﻷﺟﺰاء اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.
اﻹﻋﺼﺎر ﻛﺎرﻟﻮﺗﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ 16-14 ،ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح  175 -ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ :ﻛﺎن اﻹﻋﺼﺎر
اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
ﻛﺎرﻟﻮﺗﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ ﻫﻮ أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﺸﺮق ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻮق
ﺷﻤﺎل اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻣﻦ .1966
اﳌﺘﻮﺳﻂ 19 :ﻋﺎﺻﻔﺔ 10 ،أﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ )(ENSO
اﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
ﺑﺪأت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻴﻨﻴﻮ ) (ENSOﻓﻲ
ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ووﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎردة )اﻟﻨﻴﻨﻴﺎ( ،وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻮﻟﺖ اﻷوﺿﺎع
ﺷﻬﺪت أﺟﺰاء ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻬﻞ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
إﻟﻰ أوﺿﺎع ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ.
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ وأﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻴﻀﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ.
وأدت اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
واﳌﻨﺎزل ،واﳌﺪارس ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا وﺑﻌﺾ
اﻷﻣﺮاض اﻷﺧﺮى.
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
أﺛﺮ اﳉﻔﺎف اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،وﻛﺎن ﻫﺬا
اﳉﻔﺎف ﻫﻮ اﻷﺳﻮأ ﺧﻼل  50ﺳﻨﺔ .وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻬﺬا اﳉﻔﺎف أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  1100ﻣﺪﻳﻨﺔ.
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻋﺎﺻﻴﺮ اﳌﺪارﻳﺔ
ﻧﺸﺎط ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد 84 :ﻋﺎﺻﻔﺔ 41 ،إﻋﺼﺎر/إﻋﺼﺎر
اﺳﺘﻮاﺋﻲ/إﻋﺼﺎر ﺣﻠﺰوﻧﻲ.
ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
راﺑﻊ أﻛﺒﺮ ﻧﻄﺎق ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺬوﺑﺎن ،وأﺛﻨﺎء
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎن ﻧﻄﺎق اﳉﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ .1979

اﻷرﺟﻨﺘﲔ
أﺛﺮت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻮﻳﻨﺲ
آﻳﺮس أﺛﻨﺎء ﺷﻬﺮ آب/أﻏﺴﻄﺲ ،ﳑﺎ أدى إﻟﻰ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة .وﻗﺪ ﺣﻄﻤﺖ اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ.

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى
ﻟﺮﻳﺎح اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
)ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(
63 – 118
119 – 153
154 – 177
178 – 209
210 – 249
> 249

فئة األعاصير املدارية
أعاصير الهاريكني واألعاصير احللزونية وأعاصير التيفون مصطلحات مختلفة لظاهرة جوية واحدة تصاحبها سيول ورياح
سريعة جداً ومستمرة (قرب املركز) تتجاوز سرعتها  119كم/ساعة .ويشار إلى هذه الظواهر اجلوية باألسماء التالية ،رهن ًا
باملنطقة:
• أعاصير الهاريكني :غربي احمليط األطلسي الشمالي ،ووسط وشرق احمليط الهادئ الشمالي ،والبحر الكاريبي ،وخليج
املكسيك؛
• 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.
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وأثرت موجة حارة شديدة على أجزاء من الهند خالل كمية هائلة من األمطار بلغت  305,2ملم في يوم واحد.
ال عن اخلسائر
الفترة من  29أيار/مايو إلى  6حزيران/يونيو .وشملت وأودت األمطار الشديدة بحياة  114شخص ًا فض ً
املناطق املتأثرة أوتاراخاند (وهي منطقة تلية تقع في غرب االقتصادية التي بلغت  4.5مليون دوالر أمريكي.
جبال الهيمااليا) ،أوتار براديش ،وبيهار ،وجهارخاند،
وسجلت فترات تخللها هطول أمطار غزيرة ووقوع
وأجزاء من أوريسا ،وغرب البنغال وساحل أندرا براديشُ .
فيضانات مد ّمرة في أجزاء من غرب االحتاد الروسي خالل
وقد بلغت درجة احلرارة أشدها وكانت عموم ًا  45°Cأو الفترة من أيار/مايو إلى تشرين األول/أكتوبر ،وفي
أعلى من ذلك وأودت بحياة أكثر من  500نسمة.
جنوب الشرق األقصى في الفترة من آب/أغسطس إلى
وقد أدت موجة حارة في الفترة من منتصف متوز/يوليو أيلول/سبتمبر .وفي  21أيار/مايو ،سجل اجلزء الشرقي
من إقليم كراسنودار  110ملم من األمطار في أقل من
إلى أوائل آب/أغسطس إلى الوصول بدرجات احلرارة ساعتني .وتسببت األمطار الغزيرة في حدوث فيضانات
اليومية إلى أقصاها حيث تراوحت بني  37°C-29°Cعبر غمرت حوالي  50منز ًال ،وانهمرت األمطار اجلارفة مرة
األجزاء الوسطى من االحتاد الروسي .وشهد شمال اليابان أخرى على املنطقة في بداية متوز/يوليو مما أدى إلى
ظروف حرارة متطرفة امتدت من أواخر آب/أغسطس وقوع فيضانات مد ِّمرة أودت بحياة  200شخص تقريب ًا
إلى منتصف أيلول/سبتمبر بسبب االرتفاع الكبير في واجتاحت املياه ما يزيد على  5 500منزل باإلضافة إلى
أعالي احمليط الهادئ ،مما أدى إلى زيادة قياسية في املتوسط انهيار البنية األساسية في مدينة كرميسك .و ُيقدر حجم
اليومي لدرجات احلرارة خالل عشرة أيام مع حالة شاذة األضرار بحوالي  630مليون دوالر أمريكي .وفي  2آب/
بلغت فيها درجة احلرارة  5.5°Cأعلى من متوسط الفترة أغسطسُ ،سجلت فيضانات خطيرة في إقليم خاباروفسك
حيث جتاوز مناسيب مياه األنهار  10أمتار .واجتاحت
 2010-1981في منتصف أيلول/سبتمبر.
مياه الفيضانات الناجمة عن هطول األمطار الغزيرة الطرق
واحملاصيل باإلضافة إلى  60منز ًال وتدمير أحد اجلسور.
اجلفاف وحرائق الغابات
تعرضت مقاطعة يونان وجنوب غرب مقاطعة سشوان
في الصني جلفاف شديد أثناء فصلي الشتاء والربيع ،أثر وأدت األمطار الغزيرة في األسبوع األخير من حزيران/
على ما يقرب من  9.6ماليني نسمة ،ودمر أكثر من مليون يونيو إلى حدوث فيضانات شديدة في آسام في شمال
هكتار من احملاصيل ،وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة شرق الهند ،أدت إلى وفاة ما يقرب من  120شخصاً.
جتاوزت قيمتها  780مليون دوالر أمريكي .وبينما كان وحدثت أمطار غزيرة ومفاجئة في ليلة  13أيلول/
معدل الهطول في معظم مناطق جنوب الصني قريب ًا أو سبتمبر في أوتارخاند (وهي مناطق تالل في غرب جبال
أعلى من املتوسط أثناء السنة بأكملها ،تعرضت هونغ الهيمااليا) أدت إلى تدمير الكثير من املنازل وأودت
كونغ ،الصني ،ألحوال أدنى من املتوسط حيث بلغ معدل بحياة ما ال يقل عن  70شخصاً.
الهطول  80في املائة فقط من متوسط الفترة  2010-1981ووقعت فيضانات مدمرة في باكستان في شهر أيلول/
أثناء نفس الفترة .وكان شهر آب/أغسطس في هونغ سبتمبر .وأدت األمطار املوسمية إلى حدوث فيضانات مدمرة
كونغ ،الصني ،هو األكثر جفاف ًا منذ عام .1992
في أنحاء باكستان ،وكانت أقاليم بلوخستان ،والبنجاب،
كما أثرت ظروف اجلفاف في أجزاء من غرب االحتاد الروسي والسند هي األكثر تضرراً .وقد أثرت هذه الفيضانات على
وغرب سيبيريا أثناء شهري حزيران/يونيو ومتوز/يوليو .أكثر من  5ماليني نسمة وتعرض أكثر من  400 000هكتار
وتسببت الظروف اجلافة في فشل احملاصيل أو تلفها ،وبلغت من احملاصيل ،وأكثر من  460 000منزل للتلف أو التدمير.
قيمة األضرار ما يقرب من  630مليون دوالر أمريكي.
وهطلت أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعات جولستان،
أنحاء من جمهورية إيران ومازانداران ،وجيالن في جمهورية إيران اإلسالمية يومي
وعمت ظروف اجلفاف
ّ
ً
وشهدت املنطقة اجلنوبية الغربية  13-12تشرين الثاني/أكتوبر ،مما أدى إلى حدوث
اإلسالمية طوال السنة،
حاالت جفاف تتراوح بني املعتدلة واملتطرفة من تشرين فيضانات مدمرة أودت بحياة ستة أفراد وتسببت في
الثاني/نوفمبر  2010حتى تشرين الثاني/نوفمبر  .2012أضرار للزراعة ،واملناطق السكنية والطرق .و ُقدِّ رت
وساعدت ظروف اجلفاف على حدوث حرائق في الغابات .اخلسائر االقتصادية بأكثر من  47مليون دوالر أمريكي.
نوبات الهطول والفيضانات املتطرفة
تعرضت أجزاء من جنوب الصني ألغزر أمطار تشهدها هذه
األجزاء خالل  32سنة ،مع سقوط األمطار من  5نيسان/أبريل
إلى  15أيار/مايو .وفي يومي  22-21متوز/يوليو ،تعرضت
بيجني وتياجنني وهيباي النهمار السيول حيث سجلت عدة
سجلة .وسجلت منتوغو
محطات أعلى نسبة هطول يومي ُم ّ
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نوبات البرودة املتطرفة وسقوط الثلوج
شهدت الصني نوبتي برد كانت لهما آثار مهمة .فخالل
الفترة من منتصف كانون الثاني/يناير إلى منتصف
شباط/فبراير ،سجلت املنطقة احملصورة بني شمال شرق
الصني وشرق وسط منغوليا درجات حرارة دنيا تراوحت
بني  –30°Cو  .–40°Cوقد أثر ذلك في ما يقرب من

املالمح املناخية اإلقليمية

Enrique Marcarian / Reuters

 41 000نسمة ،باإلضافة إلى تضرر  25 000منزل ووقوع نسبة العجز  300ملم .وقد أدى ذلك إلى آثار شديدة
خسائر اقتصادية مباشرة تعادل  1.8مليون دوالر أمريكي .على السكان في املنطقة الشمالية.
ومع درجات احلرارة الباردة هذه سجلت املنطقة أبرد
متوسط لدرجات احلرارة ( )–25.6°Cمنذ عام  ،1991وفي جمهورية فنزويال البوليفارية ،وكولومبيا ،وسورينام،
ورابع أبرد فترة منذ بدأت السجالت الوطنية في  .1951وغيانا ،كان معدل الهطول أقل من املعتاد من نيسان/
أبريل وحتى نهاية السنة .وفي الفترة التالية لشهر آب/
كذلك تساقطت الثلوج في أجزاء من البالد ،وسجلت أغسطس ،كان معدل الهطول أعلى من املتوسط في أنحاء
نياالم ما مجموعه  91.5ملم يوم  9شباط/فبراير ،وهو املنطقة الوسطى من األرجنتني ،بينما كان فصل الربيع في
أعلى معدل يومي لتساقط الثلوج .ووقعت نوبة البرودة نصف الكرة اجلنوبي (أيلول/سبتمبر – تشرين الثاني/
الثانية خالل الفترة  23-22آب/أغسطس في عدة أنحاء نوفمبر) شديد الرطوبة.
وأحدثت أضراراً لنحو  125 000هكتار ،وهي أشد األضرار
الناجمة عن موجات البرودة منذ  .1961وقد تضرر حوالي املوجات احلارة ودرجات احلرارة العالية املتطرفة
 400 000شخص من نوبة البرودة فضال عن وقوع خسائر أثرت موجة حارة ،كانت حرارتها تتراوح بني املعتدلة
اقتصادية تعادل قمتها  25.7مليون دوالر أمريكي.
والشديدة ،على أجزاء من وسط األرجنتني خالل األيام
العشرة األولى من كانون الثاني/يناير .وقد أدت احلرارة
أمريكا اجلنوبية
الشديدة إلى كسر الكثير من درجات احلرارة القياسية
وتسببت في احلد من إمدادات الطاقة.
درجة احلرارة والهطول
كان متوسط درجة احلرارة في  2012أعلى في معظم األحوال اجلفاف
من املتوسط في أمريكا اجلنوبية .وحلظ استمرار ظاهرة الدفء شهدت منطقة شمال شرق البرازيل حالة من اجلفاف الشديد
التي كانت تتراوح بني درجة أو درجتني مئويتني في املناطق في موسم األمطار عام  ،2012وأعقبتها عدة سنوات كان
الشمالية من أمريكا اجلنوبية ،وفي البرازيل ،وباراغواي معدل سقوط األمطار خاللها قريب ًا أو أعلى من املعتاد .وقد
وشمال األرجنتني .وقد أدت حالة الدفء املتواصلة التي أثر اجلفاف الشديد على أكثر من  1 100مدينة ،وع ّرض
أثرت على األرجنتني طوال السنة إلى أدفأ سنة مسجلة من للخطر حياة السكان احملليني وكذلك الثروة احليوانية .وكان
 ،1961حيث كانت  0.78°Cأعلى من متوسط الفترة  1990-معدل سقوط األمطار هو املعدل األدنى املسجل في املنطقة
 .1961وكانت هذه القيمة تتجاوز سنة  2006القياسية خالل السنوات اخلمسني املاضية.
السابقة مبقدار  .+0.22°Cوكان فصل الربيع في  2012هو
نوبات الهطول والفيضانات املتطرفة
األدفأ بالنسبة لهذه الفترة من السنة في األرجنتني.
في الشمال اجلنوبي من أمريكا اجلنوبية ،تضررت أجزاء
وكانت نسبة الهطول أعلى من املتوسط خالل الفترة كانون من كولومبيا بسبب هطول األمطار الغزيرة في معظم
الثاني/يناير  -آذار/مارس في األجزاء الغربية من املنطقة السنة ،مع تسجيل بعض املناطق ملجاميع يومية تراوحت
الشمالية من أمريكا اجلنوبية وفي األرجنتني ،وتراوحت بني  150ملم و  250ملم .وتأثرت أحوال الطقس في
حاالت الشذوذ بني  50ملم و  250ملم .وعلى النقيض كولومبيا خالل األشهر األربعة األولى من السنة بظاهرة
من ذلك ،كانت نسبة الهطول املسجلة في البرازيل أثناء النينيا التي تسببت في هطول أمطار غزيرة في أنحاء
معظم السنة أقل من املعتاد في البرازيل ،وبلغت أدنى كولومبيا أدت إلى فيضان األنهار ووقوع فيضانات تضرر
مستوياتها في الفترة آذار/مارس  -أيار/مايو ،وبلغت من جرائها اآلالف من األشخاص .وسجلت إيستمينا،
تشوكو هطول  251ملم يوم  31آذار/مارس – وهي أعلى
كمية خالل  24ساعة في شهر آذار/مارس.

رجل يرعى أبقاراً في مدينة توتوراس ،في شمال
بوينس آيرس ،شباط/فبراير .2012

وفي شهر آب/أغسطس ،أثرت األمطار الغزيرة على
مقاطعة بوينس آيريس في األرجنتني ،وترتبت على ذلك
فيضانات شديدة وعمليات تهجير .وحطم مجموع
كميات األمطار األرقام القياسية التاريخية (منذ عام
 )1875في عدة مناطق عبر وسط األرجنتني وأجزاء من
الشمال ،مع ِض ْعف الكمية تقريب ًا في السجالت السابقة
لشهر آب/أغسطس في بعض املناطق .وفي  9كانون
األول/ديسمبر تعرضت بوينس آيرس لعاصفة شديدة
صاحبتها أمطار غزيرة .وفي ساعات قليلة سقطت أمطار
بلغت في مجموعها  122ملم ،مما أدى إلى ثاني أعلى
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معدل هطول يومي في شهر كانون األول/ديسمبر منذ
عام  .1906وفي مدينة روزاريو ،في مقاطعة سانتا في،
هطلت أمطار غزيرة يوم  19كانون األول /ديسمبر ،وبلغت
األمطار التي جتمعت في  12ساعة  178ملم ،وبذلك كان
هذا املعدل هو ثاني أعلى معدل يومي لسقوط األمطار منذ
.1935

وشهدت كندا أدفأ صيف (حزيران/يونيو – آب/
أغسطس) مسجل ،بينما شهدت الواليات املتحدة
املتاخمة أدفأ ربيع (نيسان/أبريل – أيار/مايو) وثاني
أدفأ صيف مسجل .وجاء اخلريف (أيلول/سبتمبر –
تشرين الثاني/نوفمبر) درجات حرارة أبرد في جميع
أنحاء الواليات املتحدة املتاخمة وكندا .وعموماً ،شهدت
الواليات املتحدة املتاخمة أدفأ سنواتها املسجلة ،حيث
كانت درجة احلرارة أعلى مبقدار  1.8°مئوية من متوسط
القرن العشرين (.)2000-1901

وأمريكا الوسطى
والكاريبي

وسادت درجات حرارة أدفأ من املعتاد أنحاء املكسيك طوال
السنة .وكان شهر شباط/فبراير هو الشهر الوحيد الذي
سادت خالله درجات حرارة أبرد من املعتاد جميع أنحاء
املكسيك .وفي منطقة الكاريبي ،كانت درجات احلرارة في
فصل الصيف أدفأ من املتوسط ،وخصوص ًا في جزر األنتيل
الكبرى ،وشهدت بعض املناطق درجات حرارة قياسية لم
يسبق أن شهدتها في الفترة من حزيران /يونيو إلى تشرين
الثاني/نوفمبر .وفي منطقة مترو في سان خوان ،وبورتو
ريكو ،كان صيف  2012هو األدفأ مقارنة بالسجالت،
وكان شهر حزيران/يونيو  2012هو أدفأ شهر مسجل.

سقوط الثلوج
تضررت مدينة أوشوايا في األرجنتني – وهي املدينة
التي توجد في أقصى جنوب األرض -بسبب تساقط
الثلوج بكثافة خالل شهر حزيران/يونيو ،وهي كمية وفي الوقت الذي كانت أمريكا الشمالية تشهد فيه موجة
تعادل الكمية القياسية لتساقط الثلوج خالل  19يوم ًا في دفء غير معتادة خالل شهر كانون الثاني/يناير ،سادت
حزيران/يونيو سنة  1986وسنة .1995
ظروف باردة شاذة أنحاء أالسكا ،جعلت شهر كانون
الثاني/يناير هو األبرد في الفترة املسجلة بالنسبة لهذه
الوالية وهي  95سنة.
أمريكا الشمالية

درجة احلرارة والهطول
شهدت أنحاء أمريكا الشمالية والواليات املتحدة املتاخمة
وكندا ،موجة دفء غير معتادة طوال السنة .وكان ترتيب
الشتاء في نصف الكرة الشمالي في ( 2012/2011كانون
األول/ديسمبر – شباط/فبراير) ثالث أدفأ الفصول
بالنسبة لكندا والواليات املتحدة املتاخمة منذ بداية
السجالت الوطنية في  1948و  ،1895على التوالي.

الشكل  - 11التفاوت في
درجات احلرارة (مبقياس
فهرنهايت) مقارنة بالفترة
 1990-1961بالنسبة
لشهر آذار/مارس 2012
عبر الواليات املتحدة
املتجاورة.
(املصدر :اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوي)
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وشهدت كندا معدل هطول قريب ًا من املعتاد ،حيث كان
أعلى من متوسط الفترة  1990-1961بنسبة واحد في املائة
فقط .وكان شتاء  2012/2011هو ثاني مواسم الشتاء
األكثر جفاف ًا حيث كان معدل الهطول أقل بنسبة  18في
املائة من املتوسط .وكان معدل الهطول قريب ًا من املتوسط
خالل املواسم األخرى .وشهد الكثير من الواليات املتحدة
املتاخمة معدل هطول أقل من املعتاد ،وكان املتوسط على
املستوى الوطني  674.9ملم – أي أدنى من متوسط الفترة
 2000-1901بنحو  65.3ملم .وعلى الرغم من أن الهطول
كان أقل من املعتاد في كثير من الواليات طوال املوسم،
فإن واليتني فقط ،هما والية نبراسكا ووالية وايومنج،
شهدتا أكثر السنوات املسجلة جفافاً.
وفي منطقة الكاريبي ،كان معدل الهطول متوسط ًا إلى دون
املتوسط أثناء موسم األمطار (حزيران/يونيو – تشرين
الثاني/نوفمبر) ،وكان شهر حزيران/يونيو وشهر أيلول/
سبتمبر هما األكثر جفافاً .ففي شهر حزيران /يونيو ،بلغت
مجاميع الهطول املسجلة  3.1ملم و  4.1ملم في سانت
مارتني وفي سان خوان وبورتو ريكو ،على التوالي ،وكان
شهر حزيران/يونيو هو األكثر جفاف ًا خالل  60عام ًا في
املنطقتني .وكانت اجلزر األخرى التي كان شهر حزيران/
يونيو فيها هو األكثر جفاف ًا هي سان توماس (ثاني أجف شهر
حزيران/يونيو) ،وسان كروا (ثالث أجف شهر حزيران/
يونيو) وأنتيغوا (ثالث أجف شهر حزيران/يونيو) .وكان
شهر أيلول/سبتمبر هو أكثر الشهور املسجلة جفاف ًا في
سان توماس وأنتيغوا .وخالل موسمها اجلاف (كانون
سجلت غرينادا  245في املائة من
الثاني/يناير – أيار/مايو) ّ
معدل الهطول املعتاد ،وبذلك كان املوسم هو األكثر مطراً في
 27عاماً.
املوجات احلارة ودرجات احلرارة املتطرفة
أثرت موجات حارة رئيسية في نصف الكرة الشمالي
أثناء السنة ،وكانت أهمها املوجات احلارة التي وقعت في
أوائل موسم الربيع (آذار/مارس-أيار/مايو) في أنحاء
أمريكا الشمالية .وأثرت درجات حرارة شبيهة بدرجات
حرارة فصل الصيف على جزء كبير من أمريكا الشمالية
طوال معظم شهر آذار/مارس.
وفي كندا ،ارتفعت درجات احلرارة لتسجل مستوى قريب ًا
من املستويات القياسية ،مما أدى إلى أدفأ شهر آذار/مارس
في أنحاء البراري وفي منطقة البحيرات العظمى وحوض
سانت لورانس .وبلغت درجة احلرارة مستويات قياسية
في الكثير من املواقع في أنحاء كندا في شهر آذار /مارس.
وسجلت ونبيج درجة حرارة قصوى بلغت  20.9°Cيوم
 19آذار/مارس ،وهي أول مرة تُسجل فيها درجة حرارة
أعلى من  20°مئوية في سنة تقوميية .وفي  21آذار/
مارس ،سجلت بيتاواوا درجة حرارة قصوى بلغت 28.8°
مئوية ،وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في أونتاريو في
شهر آذار/مارس .وقد جتاوزت هذه القيمة درجة احلرارة

القياسية السابقة التي بلغت  16.6°مئوية .وسجلت
هاليفاكس درجة حرارة قصوى بلغت  27.2°مئوية في
 22آذار/مارس ،وبذلك حطـَّمت الرقم القياسي السابق
الذي ُس َّجل في  1983وهو  11.8°مئوية.
وأسفرت موجة احلرارة غير العادية عن حوالي
سجل يومي جديد لدرجات احلرارة العالية القصوى
والدنيا في الواليات املتحدة املتاخمة خالل شهر آذار/
مارس ،وهو ما يناهز ِض ْعف عدد األرقام القياسية التي
سجلتها املنطقة خالل موجة احلرارة في آب /أغسطس
 .2011وشهدت كل والية درجة حرارة دافئة قياسية
خالل شهر آذار/مارس .وفي بعض احلاالت ،كانت درجة
احلرارة الدنيا دافئة أو أدفأ من درجة احلرارة القصوى
املسجلة في تاريخ معني.
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وكان أكثر األقاليم تضرراً إقليم ميدوسترن ،حيث كانت
درجة احلرارة عموم ًا  17°C-11°Cفوق املتوسط ،وسجلت
بعض املواقع مستويات قياسية بالنسبة ألدفأ درجة حرارة في
شهر آذار/مارس .وفي بعض احلاالت ،كانت الفروق بني
املستوى القياسي اجلديد واملستوى القياسي القدمي يتراوح بني
 11° – 8°مئوية .وقد ساهمت درجة احلرارة املتطرفة في جعل
الواليات املتحدة املتاخمة تشهد أدفأ شهر آذار/مارس مسجل.
واستمرت احلرارة طوال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي
(حزيران/يونيو – آب/أغسطس) ،مما أدى إلى تفاقم ظروف
اجلفاف وساهم ذلك في إحداث حرائق الغابات.
اجلفاف وحرائق الغابات
بدأت السنة مبوجة جفاف استثنائية قاسية في أنحاء جنوب
وسط وجنوب شرق الواليات املتحدة املتاخمة والنصف

الشكل  - 12حالة اجلفاف
في أمريكا الشمالية في
نهاية أيلول/سبتمبر
2012

(املصادر :املركز
الوطني للبيانات
املناخية/اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوي ()NOAA
بالتعاون مع وزارة الزراعة
في الواليات املتحدة
ومركز التنبؤ باملناخ
التابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوي ( ،)NOAAواملركز
الوطني للتخفيف من
آثار اجلفاف ،الواليات
املتحدة؛ وهيئة البيئة
الكندية ،وهيئة الزراعة
واألغذية الزراعية الكندية
واللجنة الوطنية للمياه
واملرفق الوطني لألرصاد
اجلوية ،املكسيك).

اﳊﺪة:

Drought not analyzed
in shaded areas

ﺟﺎف ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي
ﺟﻔﺎف  -ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻔﺎف  -ﻗﺎﺳﻲ
ﺟﻔﺎف  -ﻣﺘﻄﺮف
ﺟﻔﺎف  -اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
أﳕﺎط ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳉﻔﺎف:
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،أﻗﻞ ﻣﻦ  6أﺷﻬﺮﻋﺎدة = S
ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﳌﺮاﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6أﺷﻬﺮ ﻋﺎدة = L
)ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(
L
S
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أحد رجال اإلطفاء يرش املاء إلخماد احلريق في غابة بواز الوطنية،
والية إيداهو ،الواليات املتحدة ،آب/أغسطس .2012
الشمالي من املكسيك ،حسب تعريف برنامج مراقبة احلرائق في أنحاء الواليات املتحدة املتاخمة طوال السنة
اجلفاف في أمريكا الشمالية .،وفي السهول اجلنوبية من كان األدنى منذ سنة  ،2000فإن املساحات التي احترقت
الواليات املتحدة ،كان اجلفاف في سنة  2012استمراراً أثناء نفس الفترة كانت هي األوسع طبق ًا للسجالت.
لظروف اجلفاف القاسية التي وقعت في  .2011وقد
تطورت ظروف اجلفاف في أنحاء الواليات املتحدة طوال وجدير باملالحظة أن حرائق الغابات التي وقعت في أنحاء
سنة  ،2012حيث حتسنت في بعض املناطق بينما تدهورت الواليات املتحدة املتاخمة وقعت في نيو مكسيكو،
في مناطق أخرى .ووفق ًا ملرصد اجلفاف في الواليات املتحدة وكولورادو ،وأرجون .وقد بدأت حرائق الغابات في
( ،)USDMاع ُتبِر مستوى اجلفاف في ما يقرب من ثلثي نيو مكسيكو في منتصف أيار/مايو نتيجة حلاالت برق
الواليات املتحدة املتاخمة ( 64.6في املائة) معتد ًال أو في غابة جيال الوطنية شديدة اجلفاف في اجلزء الغربي
استثنائي ًا في  25أيلول/سبتمبر ،وهو تاريخ ذروة التغطية من الوالية .وقد أحرقت النيران أكثر من  63 000هكتار،
وأعلى أثر للجفاف في تاريخ برنامج مراقبة اجلفاف في وبذلك أصبحت أكبر حرائق الغابات التي وقعت في
الواليات املتحدة ( )USDMالذي ميتد لثالثة عشر عاما .تاريخ الوالية .وفي كولورادو ،كان موسم حرائق الغابات
في  2012هو األسوأ خالل عشر سنوات ،حيث أحرقت
وعموماً ،أثر اجلفاف في ما ُيقدّ ر بنحو  164مليون نسمة النيران ما يقرب من  102 000هكتار ،وكانت أكثر احلرائق
وأسفر عن كوارث زراعية بلغت قيمتها عدة مليارات من تدميراً في تاريخ الوالية ،وثاني أكبر احلرائق املسجلة في
الدوالرات ،وهو أقسى وأوسع تأثير منذ اجلفاف الذي وقع شهر حزيران/يونيو .كما سجلت أرجون أكبر حرائق
في  .1988وفي أواخر موسم الصيف (حزيران/يونيو -الغابات منذ ستينات القرن التاسع عشر.
آب/أغسطس) وفي موسم اخلريف (أيلول/سبتمبر-
تشرين الثاني /نوفمبر) خففت األمطار كثيراً من اجلفاف نوبات الهطول والفيضانات املتطرفة
في بعض املناطق عبر الواليات املتحدة املتاخمة ،ومع ذلك وقع العديد من العواصف املدارية في أنحاء الواليات
بقيت حالة جفاف ملموس حتى نهاية السنة في أغلب املتحدة املتاخمة ،جاءت بالهطول الذي كانت احلاجة
املناطق الغربية والوسطى من الواليات املتحدة.
شديدة إليه في املناطق التي تعاني من اجلفاف .وحققت
وقد ساعدت الظروف اجلافة التي اقترنت باحلرارة في نصف عاصفة دبي املدارية رقم ًا قياسي ًا من األمطار في أنحاء
سجل لسقوط
الكرة الشمالي خالل معظم فصلي الربيع والصيف على والية فلوريدا ،مما ساهم في أعلى معدل ُم ّ
إحداث حرائق الغابات املدمرة .وعلى الرغم من أن عدد األمطار في شهر حزيران/يونيو .وحمل إعصار إسحاق
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أمطارا غزيرة إلى الواليات اجلنوبية ،وكان شهر آب/
أغسطس في لويزيانا ومسيسيبي.

أكثر الشهور املسجلة مطراً بالنسبة ألستراليا .وبعد
انتهاء ظاهرة النينيا في نيسان/أبريل ،كان الهطول
عموم ًا أقل من املتوسط بالنسبة ملعظم املناطق اجلنوبية
من البالد.
وفي فيجي ،سجلت مدينة نادي معد ًال سنوي ًا لسقوط
األمطار بلغ  3 548ملم ،وهو األعلى في الفترة املسجلة
التي تبلغ  69سنة.

وساعدت األمطار املفيدة في أنحاء املنطقة على حتسني
ظروف اجلفاف في وادي نهر املسيسيبي املنخفض.
وشهدت والية فلوريدا أكثر فصول الصيف املسجلة مطراً،
وكان ذلك في جانب منه من جراء العواصف .وقبل وصوله
إلى البر الرئيسي للواليات املتحدة ،ساهم إعصار إسحاق في
هطول ما بني  100و  200ملم من األمطار في بورتوريكو مع
سقوط كميات أكبر من األمطار في املناطق اجلبلية الداخلية .املوجات احلارة ودرجات احلرارة املتطرفة
كانت درجات احلرارة القصوى في أنحاء أستراليا أعلى من
املتوسط بكثير ابتداء من شهر آب/أغسطس .وكان مما يثير
البرودة وتساقط الثلوج
وقعت عاصفة ثلجية في الواليات املتحدة جاءت معها بثلوج االهتمام بوجه خاص هو أن قرية إيفانس هيد بلغت درجة
غزيرة إلى أجزاء من شرق والية كولورادو ووالية نبراسكا في احلرارة القصوى فيها  41.6°مئوية في  20تشرين األول/
الفترة  4-2شباط/فبراير .ففي كولورادو سقطت في دينفر أكتوبر ،وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في تشرين األول/
ثلوج بلغ سـُمكها  40.4سم ،وبذلك سجل شهر شباط /أكتوبر بأي موقع ساحلي في نيو ساوث ويلز .وفي غضون
فبراير رقم ًا قياسي ًا جتاوز الرقم القياسي السابق الذي حتدد ذلك ،شهدت بلدة بيردسفيل أول يوم تتجاوز فيه درجة
في شباط/فبراير  1912بنحو  4.6سم .وفي نفس الوقت ،احلرارة املسجلة في فصل الربيع  40درجة ،حيث بلغت
سقطت ثلوج سمكها  57.7سم في بولدرُ ،مسجل ُة رقم ًا درجة احلرارة  40.6°مئوية يوم  20أيلول/سبتمبر.
قياسي ًا آخر لشهر شباط/فبراير .وفي لنكولن ،نبراسكا ،بلغ
مجموع ُسمك الثلوج  28.2سم ،وبذلك كان هذا املستوى اجلفاف
وبعد سنتني من األمطار الشديدة في  2010و  2011املرتبطة
هو رابع أكبر مستوى مسجل خالل  24ساعة.
بظاهرة النينيا ،عادت التساقطات املطرية إلى مستوى
قريب من املستوى العادي في معظم مناطق أستراليا في
جنوب غرب احمليط الهادئ
 .2012وشهد الربع األول من السنة (كانون الثاني/يناير –
آذار/مارس) هطول كميات من األمطار أكثر من املعتاد
درجة احلرارة والهطول
في معظم مناطق أستراليا مع وجود انتشار ظاهرة النينيا،
كان معظم جنوب غرب احمليط الهادئ أدفأ من املعتاد ،وإن كانت ظروف الطقس قد غـلب عليها اجلفاف اعتباراً
وذلك باستثناء شمال أستراليا ،الذي كان أبرد من من شهر نيسان/أبريل في أغلب املناطق .وعلى املستوى
الظروف املعتادة ،ولكن أستراليا ككل كان متوسط درجة الوطني ،كان معدل الهطول في الفترة من نيسان/أبريل
احلرارة فيها أعلى بنحو  0.11°مئوية من متوسط الفترة إلى تشرين األول/أكتوبر أدنى من املعتاد بنسبة  31في
 1990-1961وهو  21.81°مئوية .وكانت درجات احلرارة املائة ،وهو املستوى األدنى املسجل احلادي عشر.
القصوى أعلى من املتوسط بنحو  0.51°مئوية.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،شهد غرب أستراليا الفترة الثالثة
وعلى الرغم من الدفء كان أعلى من املتوسط ،كانت املسجلة األشد جفافاً .وشهد عدد من املواقع في داخل
درجات احلرارة الدنيا في قارة أستراليا أبرد من املعتاد ،غرب أستراليا وشمال جنوب أستراليا أمطاراً أقل من
وخصوص ًا من شباط/فبراير إلى آب/أغسطس ،وترتب  10ملم خالل فترة السبعة أشهر .ووفقا ألحد املؤشرات
على ذلك أن كانت درجة احلرارة الدنيا على املستوى الدالة على ظروف اجلفاف ،لم تسقط أمطار على مطار
الوطني خالل كانون الثاني/يناير – كانون األول /أليس سبرينجز طيلة  157يوم ًا من  25نيسان/أبريل إلى
ديسمبر أدنى من املعتاد بنحو  0.28°مئوية .وقد أسفر  28أيلول/سبتمبر ،وهي أطول فترة بدون مطر في تاريخ
التباين بني درجة احلرارة العليا القصوى ودرجة احلرارة هذا املوقع الذي ميتد  71عاما.
الدنيا القصوى عن ثالث أعلى درجة حرارة مسجلة أثناء
النهار بعد سنتي  1994و  .2002وكانت درجة احلرارة نوبات الهطول والفيضانات املتطرفة
الدنيا في فصل الشتاء (حزيران/يونيو  -آب/أغسطس) وقعت أوسع الفيضانات نطاق ًا في أنحاء أستراليا
خالل السنة في أواخر شباط/فبراير وبداية آذار/
هي ثالث أبرد درجة حرارة تشهدها أستراليا ككل.
مارس نتيجة هطول أمطار غزيرة دون توقف في منطقة
وبعد سنتني من أكثر السنوات مطراً ،شهدت أستراليا متتد من اجلنوب الشرقي ألستراليا عبر معظم اجلنوب
معدل هطول قريب ًا من املعتاد في  .2012وقد بدأت الداخلي من نيو ساوث ويلز وشمال املناطق احلدودية
السنة بهطول أعلى من املتوسط في معظم أنحاء أستراليا لفيكتوريا .وبدأت األمطار الغزيرة في  27شباط/
في الفترة كانون الثاني/يناير  -آذار/مارس ،وكان ذلك فبراير واستمرت حتى  4آذار/مارس ،وجتاوزت
يتفق مع ظاهرة النينيا .وكان شهر آذار/مارس هو ثالث املجاميع األسبوعية لألمطار  200ملم في جزء واسع
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مارس ( 2012على اليسار)
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اجلوية بأستراليا)
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1

من جنوب نيو ساوث ويلز واملناطق املجاورة لها من حرارة مسجلة في جنوب أستراليا منذ  .1983وقد ُسجل
شمال فيكتوريا.
رقم قياسي عام هو  5,0°-في مارال يوم  7متوز/يوليو .وقد
تساقط اجلليد في أواخر املوسم في منتصف تشرين األول/
وبلغت متوسطات هطول األمطار خالل سبعة أيام في أكتوبر .وفي اجلبال الزرقاء العليا ،الواقعة غرب سيدني،
موري العليا (حوالي  295ملم) ومرمبيجي (حوالي  203مت تسجيل جليد يتراوح ُسمكه ما بني  25-15سم ،وهو
ملم) وفي مستجمعات مياه التشالن (حوالي  180ملم) أعلى مستوى لتساقط اجلليد منذ .1984
نحو ِض ْعف القيم العليا املسجلة سابق ًا ألي فترة مدتها
التشالن
سبعة أيام .وبلغت أجزاء من نهر مرمبيجي ونهر
وأجلي السكان أوروبا
أعلى مستوى للفيضانات منذ عام ،1974
من مدن كثيرة منها واغا واغا ،وهاي ،وفوربس.
درجة احلرارة والهطول
وشهدت أجزاء من شمال وغرب فيجي فيضانات شديدة شهدت أوروبا درجات حرارة أدفأ من املعتاد خالل ،2012
وسجلت أمطار وكانت املناطق اجلنوبية الشرقية هي أبرز املناطق التي
في الفترة  26-21كانون الثاني/ينايرُ .
تتجاوز  200ملم عبر معظم القسم الغربي في الفترة تعرضت ملوجات حارة .وشهدت أنحاء أوروبا خالل شهر
 24-22كانون الثاني/يناير ،وكان من الالفت للنظر كانون األول/ديسمبر  2011ومعظم أيام كانون الثاني/
تسجيل  863ملم في فاتوكوال ،و  818ملم في تافوا ،يناير  2012درجات حرارة أدفأ من املتوسط .وأثرت ظروف
و  579ملم في نادي إيربورت ،و  552ملم في التوكا ميل ،الطقس الباردة على املنطقة فقط من أواخر شهر كانون
و  547ملم في بيناجن ميل ،و  513ملم في راراواي ميل .الثاني/يناير حتى منتصف شباط/فبراير ،وهكذا كان فصل
وقد أدت هذه الكميات الكبيرة من األمطار ،التي سقطت الشتاء معتد ًال على العموم في كثير من البلدان األوروبية.
على مناطق مشبعة بالفعل باملياه ،إلى وقوع فيضانات وأدت ظروف الطقس الشاذة من أواخر كانون الثاني/يناير
شديدة في ثالث مدن رئيسية هي نادي ،وبا ،وراكيراكي .حتى منتصف شباط/فبراير إلى معاناة العديد من البلدان
من أبرد شهر شباط/فبراير في ما يقرب من ثالثة عقود.
وكانت األمطار غزيرة وممتدة بصفة خاصة في القسم
الغربي ،مما أدى في مرحلة الحقة إلى حدوث فيضانات وعادت درجات احلرارة إلى االرتفاع إلى أن أصبحت
شديدة في عدد من األنهار واملجاري املائية الرئيسية أدفأ من املتوسط عقب نوبة البرودة الشديدة ،حيث جاء
وفي املناطق املنخفضة في القسم الغربي حتى  31كانون شهر آذار/مارس بدرجات حرارة شبيهة بدرجات حرارة
الثاني/يناير .وشهد القسم الغربي أحد أسوأ الفيضانات الصيف إلى أجزاء من أوروبا ،جنمت عنها في عدة بلدان
درجات حرارة ُصنفت على أنها بني أدف ًا ثالثة بلدان هي:
في األسبوع األخير من شهر آذار/مارس.
النرويج (أكثر البلدان حرارة) ،وسويسرا (ثانية أكثر
الثلوج والبرودة املتطرفة
البلدان حرارة) ،وهولندا ،والنمسا ،واململكة املتحدة،
في أستراليا ،أثرت درجات احلرارة الدنيا الباردة على جانب وفرنسا ،وأملانيا (في املرتبة الثالثة بني أكثر البلدان
كبير من أراضي أستراليا الداخلية .وكان جنوب أستراليا حرارة) .وفي بعض املواقع ،كان متوسط درجة احلرارة
على وجه اخلصوص بارداً ،وسجلت يونتا أدنى درجة حرارة في آذار/مارس  2012أعلى من متوسط درجة احلرارة في
باردة بلغت  7,5°-في  6متوز/يوليو ،وهي أدنى درجة نيسان/أبريل  ،2012وهي حالة غير مألوفة على اإلطالق.

املالمح املناخية اإلقليمية

وفي الوقت الذي كانت فيه حالة من الدفء غير املعتاد
تؤثر فيه على اجلانب األكبر من أوروبا في شهر آذار/
مارس ،كانت أجزاء من جنوب شرق املنطقة تعاني من
درجات حرارة أبرد من املتوسط .فقد كان شهر آذار/
مارس هو ثاني أبرد شهر في أرمينيا وجورجيا منذ 1965
و  ،1961على التوالي .وجاء اجلزء املتبقي من فصل
الربيع بدرجات حرارة أدفأ من املتوسط في أنحاء أوروبا،
باستثناء األجزاء الشمالية من أوروبا التي كانت درجات
احلرارة فيها أدنى من املتوسط في شهر نيسان/أبريل.

السنوي  1 331ملم ( 121في املائة من املتوسط) وكان
هذا املستوى أدنى مبقدار  6ملم فقط من أكثر السنوات
املسجلة رطوبة وهي سنة  .2000وجاء ترتيب السويد
في املرتبة الثالثة من حيث أكثر السنوات املسجلة رطوبة
منذ بداية التسجيل قبل  150سنة .وبعد أن شهدت
النرويج أكثر السنوات املسجلة رطوبة في  ،2011كان
معدل الهطول قريب ًا من املتوسط في  ،2012حيث بلغ
 105في املائة في املتوسط .وفي فنلندا ،بلغ معدل الهطول
 739ملم في  ،2012أي أعلى مبقدار  173ملم من متوسط
الفترة  1990-1961وهو  566ملم .وكانت هذه السنة في
فنلندا هي األكثر رطوبة منذ بداية عرض بيانات الهطول
في شكل نقاط شبكية في .1961
وللسنة السادسة على التوالي ،تشهد التفيا هطو ًال أعلى
من املتوسط .فقد بلغ مجموع الهطول  832ملم في 2012
( 127في املائة من املعتاد) وبذلك كانت سنة  2012هي
رابع أكثر السنوات رطوبة منذ بداية التسجيل قبل  90سنة.
وسجلت قبرص أكثر سنواتها املسجلة رطوبة منذ .1902
وشهدت تركيا هطو ُال أعلى من املتوسط في  ،2012حيث
بلغ متوسط مجموع الهطول  745ملم أو  16في املائة أعلى
من متوسط الفترة  .2000-1971وكان فصل اخلريف في
 2012هو األكثر رطوبة منذ سنة  2001بالنسبة للدامنرك.

وكان فصل الصيف دافئ ًا على غير املعتاد في أنحاء
غرينالند ،حيث شهدت كثير من املناطق أكثر فصول
الصيف دفئ ًا أو شهدت صيف ًا قريب ًا من حرارة الصيف
القياسية .ومن ناحية أخرى ،شهدت الدامنرك واململكة
املتحدة أبرد فصول الصيف منذ سنة  2000وسنة ،1998
على التوالي ،بينما شهدت املناطق الشمالية من السويد
أبرد فصول الصيف خالل  15سنة.

وكان معدل الهطول أثناء الفترة كانون الثاني/يناير –
آذار/مارس في إسبانيا أعلى من املتوسط بنسبة  37في
املائة ،وكانت القيمة األدنى للهطول بالنسبة لهذه
الفترة منذ  .1947واستمرت أحوال الطقس األكثر
جفاف ًا من املتوسط طوال فصل الصيف ،وبذلك كان
فصل الصيف هو ثاني أكثر فصول الصيف جفاف ًا خالل
السنوات الستني األخيرة .وبلغ مجموع الهطول في
البرتغال  636ملم ،أي أن العجز بلغ  246ملم مقارنة
مبتوسط الفترة  – 2000-1971وبذلك كانت هذه السنة
هي ثامن أكثر السنوات جفاف ًا منذ  .1931وبعد أكثر

واستمرت أحوال الطقس األدفأ من املتوسط خالل فصل
الصيف في أنحاء جنوب وجنوب شرق أوروبا والشرق
األوسط وغرينالند وغرب آسيا ،بينما ُر ِصدت أحوال
طقس أبرد من املتوسط في أجزاء من شمال أوروبا ،مبا في
ذلك أجزاء من شمال اجلزر البريطانية ومنطقة اسكندنافيا.
وعموماًُ ،ص ِّنف صيف  2012في نصف الكرة الشمالي كأدفأ
فصول الصيف في العديد من البلدان بالنصف اجلنوبي من
أوروبا :البوسنة والهرسك ،وبلغاريا ،وصربيا ،واجلبل األسود،
وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وإسرائيل (إلى
جانب عام  ،)2010وهنغاريا ،وسلوفينيا (في املرتبة الثانية
من حيث الدفء) والنمسا (في املرتبة الثالثة من حيث
الدفء) وإسبانيا (في املرتبة الرابعة من حيث الدفء).

وفي تركيا ،كان املتوسط الشهري لدرجات احلرارة أدنى من
متوسط الفترة 2000-1971في كانون الثاني/يناير ،وشباط/
فبراير وآذار/مارس ،بينما شهدت الشهور املتبقية من السنة
درجات حرارة أعلى من املتوسط .وكان املتوسط السنوي
لدرجة احلرارة  14.2°مئوية ،أي أعلى من املتوسط مبقدار
 1.0°مئوية .وفي جنوب القوقاز ،كانت درجات احلرارة أدفأ
من املتوسط في شهر نيسان/أبريل واستمرت هكذا حتى
نهاية شهر حزيران/يونيو .واعتباراً من شهر آب/أغسطس
وحتى نهاية السنة ،تأثرت أرمينيا مبوجة دفء استثنائية.
وكان فصل اخلريف هو ثالث أدفأ خريف مسجل ،وكان
شهر تشرين األول/أكتوبر هو األدفأ منذ .1966
وقد ُر ِصد تناقض ملحوظ بني شمال وجنوب أوروبا خالل
سنة  ،2012حيث شهدت األجزاء الشمالية من أوروبا
هطو ًال أعلى من املتوسط ،بينما شهدت األجزاء اجلنوبية
هطو ًال أدنى من املتوسط.
وشهدت اململكة املتحدة ثانية أكثر السنوات مطراً منذ
بداية التسجيل في  ،1910حيث بلغ مجموع الهطول

الشكل  - 14الشذوذ
في درجات احلرارة
(بالدرجات املئوية)
مقارنة بالفترة
 1990-1961بالنسبة
لشهر آذار/مارس 2012
(املصدر :االحتاد اإلقليمي
السادس (أوروبا) التابع
للمنظمة (،)WMO
املراكز املناخية اإلقليمية
بشأن مراقبة املناخ ،دائرة
األرصاد اجلوية األملانية،
أملانيا)

°C
< –4
–4 – –3
–3 – –2
–2 – –1
–1 – 0
0 – 1
1 – 2
2 – 3
3 – 4
>4
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الشكل  - 15الشذوذ في
الهطول في الفترة كانون
الثاني/يناير  -كانون
األول/ديسمبر 2012
(كنسبة مئوية من متوسط
الفترة  )1990-1961في
اململكة املتحدة
(املصدر :دائرة األرصاد
اجلوية ،اململكة املتحدة)

شهر أيار/مايو ،حيث ارتفعت درجة احلرارة إلى
مئوية في إيفيتوت/نارسارسواك يوم  29أيار/مايو.
Per cent of average
> 135
125 to 135
115 to 125
105 to 115
95 to 105
85 to 95
75 to 85
65 to 75
< 65

24.8°

وشهدت سلوفاكيا عدة موجات حرارة خالل فصل
الصيف .وعموماً ،تعرض جنوبي سلوفاكيا ملا يتراوح
مجموعة بني  37إلى  53يوم ًا مداري ًا (حيث تكون
درجة احلرارة القصوى أثناء النهار أعلى من درجة احلرارة
املرجعية وهي  30°مئوية) ،وهو ثاني أعلى عدد لأليام
املدارية منذ بداية التسجيل في  ،1901بعد سنة .2003

وشهدت قبرص ثمانية أيام متتالية بلغت فيها درجة
احلرارة  40°مئوية أو درجات حرارة يومية قصوى أعلى
من ذلك ،مع تسجيل  43.6°مئوية في  17متوز/يوليو
كثاني أعلى درجة خالل اخلمسةوعشرين سنة األخيرة.
وتعرضت بلغاريا ملوجات شديدة احلرارة طوال شهر متوز/
يوليو ،مما دفع مئات األفراد إلى محاولة احلصول على رعاية
طبية .وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة  41.5°مئوية
يوم  15متوز/يوليو في سوموفيت .أما في هنغاريا،
فقد تعرضت بودابست ألربع موجات حارة أثناء الفترة
حزيران/يونيو – آب/أغسطس ،ونتج عن ذلك  24يوم ًا
كان متوسط درجة احلرارة خاللها أثناء النهار  27°مئوية
السنوات املسجلة جفافاً ،كانت سنة  2012في هنغاريا أو أعلى من ذلك ،وهو أكبر عدد من األيام منذ بداية
التسجيل .ومرت األردن مبوجتني حارتني أثناء حزيران/
أكثر جفاف ًا من املتوسط.
يونيو ومتوز/يوليو ،وكانت درجات احلرارة املسجلة أثناء
وسجلت أجزاء من جنوب شرق وشمال شرق غرينالند النهار في ذلك الوقت أعلى من املعتاد مبقدار  9°مئوية.
نقص ًا في معدل الهطول خالل صيف  .2012وشهدت
مدينة تاسيالج ثالث أكثر فصول الصيف جفاف ًا منذ وشهدت فرنسا موجة حارة قصيرة ولكنها قوية في النصف
بداية التسجيل في  ،1895وكان الطقس في صيف الثاني من شهر آب/أغسطس .وكان هذا احلدث جديراً
دامناركشافن قريب ًا مما كان في  2003باعتباره ثاني أكثر باالهتمام بسبب تأخره وألنه حطم األرقام القياسية لدرجات
فصول الصيف جفاف ًا منذ بداية التسجيل في .1949
احلرارة القصوى التي جاءت بها موجة احلرارة الرئيسية في
آب/أغسطس  .2003وشهدت اجلمهورية التشيكية أيضا
املوجات احلارة ودرجات احلرارة املتطرفة
موجات حرارة خالل معظم فترات الصيف ،وفي  20آب/
أسفرت
وكندا،
كما حدث في الواليات املتحدة املتاخمة
أغسطس ،سجلت البالد رقم ًا قياسي ًا جديداً ألعلى درجة
درجات
عن
آذار/مارس
موجة حارة أثناء األسبوع األخير من
حرارة قصوى عندما ارتفعت درجة احلرارة إلى  40.4°مئوية.
حرارة حطمت الكثير من األرقام القياسية في أوروبا .وكان وعلى غير املعتاد أثناء ذلك املوسم ،أثر الطقس احلار على
شهر آذار/مارس  2012هو األدفأ في األجزاء الوسطى من أجزاء من جنوبي السويد في تشرين األول/أكتوبر .ففي
السويد ،حيث سجلت العديد من احملطات أعلى درجات  20تشرين األول/أكتوبر بلغت درجة احلرارة القصوى في
احلرارة اليومية القصوى ،متجاوزة األرقام القياسية القدمية
مبا هيلنسبورغ  19.7°مئوية – وهي أعلى درجة حرارة مسجلة
يصل إلى  3درجات مئوية .وسجلت النرويج درجة حرارة في السويد في مثل هذا الوقت املتأخر من السنة.
قصوى بلغت  23.1°مئوية في  27آذار/مارس في الندفيك
رقم
( )Aust-Agderفي اجلزء اجلنوبي من البالد ،وهو
اجلفاف وحرائق الغابات
قياسي وطني جديد بالنسبة لشهر آذار/مارس في النرويج .كذلك أثر اجلفاف الشديد على أجزاء من أوروبا طوال
واستمرت املوجات احلارة تؤثر على أوروبا طوال السنة .ففي فصول الشتاء والربيع والصيف ،وأبلغت بلدان عديدة عن
جنوب الترويج ،بلغت درجة احلرارة القصوى  31.1°مئوية تعرضها ألكثر األشهر جفاف ًا منذ عدة سنوات :البرتغال
في  25أيار/مايو ،لتكون أعلى درجة حرارة قصوى (شهر شباط /فبراير األكثر جفاف ًا منذ عام  ،)1931وفرنسا
تشهدها النرويج خالل شهر أيار/مايو .أما غرينالند التي (شهر شباط /فبراير األكثر جفاف ًا منذ عام  ،)1959واململكة
كانت درجات احلرارة فيها أعلى من املتوسط طوال اجلزء املتحدة (شهر آذار/مارس األكثر جفاف ًا منذ عام ،)1953
األكبر من السنة فقد سجلت أقصى درجة حرارة خالل واجلمهورية التشيكية (ثاني أكثر شهور آذار/مارس جفاف ًا
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في السنوات اخلمسني األخيرة) ،وأملانيا (ثالث آذار/مارس
األكثر جفافاً) .وسجلت إسبانيا أدنى قيمة ملعدل الهطول
في الفترة كانون الثاني/يناير – آذار/مارس منذ عام
 .1947وظلت ظروف اجلفاف تؤثر على إسبانيا طوال فصل
الصيف ،مما أسفر عن ثاني فصول الصيف األكثر جفاف ًا في
السنوات الستني األخيرة.
ومع ذلك ،فقد تطورت الظروف الرطبة في أنحاء شمالي
أوروبا خالل نهاية فصل الربيع ،بينما شهدت املناطق
اجلنوبية ظروف ًا أكثر رطوبة خالل بداية فصل اخلريف.
وأدت قلة الهطول أثناء معظم السنة ،التي اقترنت
بدرجات حرارة أدفأ من املتوسط ،إلى ظروف شديدة
اجلفاف في أنحاء جنوب شرق أوروبا ،مما أثر كثيراً على
غلة احملاصيل ،وتدفق املجاري املائية واإلمدادات املائية.
وفي هنغاريا ،تسببت حالة اجلفاف إلى ما يقرب من
سنتني في أضرار شديدة للزراعة ،أسفرت عن خسائر
يتجاوز مجموعها  1.8بليون دوالر أمريكي.

واستمر الطقس املمطر خالل فصل الصيف الذي أصبح
أكثر الفصول هطوال لألمطار في البالد منذ عام  .1912وفي
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ،أدت سلسلة من نظم الضغط
املنخفض إلى سقوط أمطار غزيرة على اجلانب األكبر من
البالد ،مما تسبب في أكثر األسابيع مطراً خالل السنوات
اخلمسني املاضية .وملا كانت األرض قد تشبعت بالفعل
باملياه نتيجة للظروف الرطبة التي شهدتها البالد منذ شهر
نيسان/أبريل ،أسفرت األمطار الغزيرة عن حدوث فيضان
واسع النطاق أثر على شبكة النقل ،وأغرق املمتلكات
وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.

ووقعت عدة عواصف رعدية تسببت في هطول أمطار
غزيرة على أجزاء من أيرلندا في شهر حزيران/يونيو.
ففي  8حزيران/يونيو ،بلغ مجموع الهطول املُبلغ عنه في
لوف جلنسر  99.5ملم ،وبذلك حصلت احملطة على أعلى
معدل سنوي لسقوط األمطار وأعلى معدل يومي لسقوط
األمطار منذ بدأ التسجيل في  .1993وفي  22حزيران/
يونيو ،شهدت مالني هيد أعلى معدل يومي لسقوط األمطار
كذلك وقعت حرائق واسعة في الغابات في أوروبا .ففي وأعلى معدل يومي في شهر حزيران/يونيو منذ .1987
إسبانيا ،أحرقت النيران ما يقرب من  210 000هكتار وكان شهرا حزيران/يونيو ومتوز/يوليو هما أكثر الشهور
خالل السنة ،وهي أعلى مساحة تتعرض للحرائق خالل مطراً في السويد .فقد شهدت ستوكهلم أكثر شهور
عشر سنوات .وكانت أهم هذه احلرائق احلريق الذي وقع حزيران/يونيو رطوبة منذ بدأ التسجيل في  .1786ففي
في  24أيلول/سبتمبر في فالينسيا ،مما اضطر ما يقرب من أوائل متوز/يوليو شهدت أجزاء من جنوب السويد أغزر
 2 000من السكان إلى النزوح .وفي آب/أغسطس ،سجلت هطول ،مما تسبب في حدوث فيضانات محلية .وفي
األجزاء اجلنوبية من البوسنة والهرسك حدوث حريق التهم  7متوز/يوليو ،بلغ معدل سقوط األمطار على هيشولت،
ما يقرب من  5 000هكتار ،وتسبب في دمار تبلغ قيمته في جنوب شرق السويد  163ملم ،وهي خامس أعلى كمية
ما يقرب من  83مليون دوالر أمريكي .وفي رومانيا ،أدت يومية في كل ما ُسجل من قبل في محطة رسمية لألرصاد
درجات احلرارة احلارة غير املعتادة و ِقلة الهطول خالل شهري اجلوية في السويد .وفي اجلزء الغربي من البر الرئيسي من
متوز/يوليو وآب/أغسطس إلى حدوث حرائق في الغابات إستونياُ ،سجلت كمية من األمطار بلغت  93.7ملم في
أحرقت أكثر من  200هكتار من املراعي والنباتات اجلافة في نفس اليوم ،خالل  12ساعة أو أقل ،وهي أعلى كمية أمطار
تسقط على املنطقة في يوم واحد منذ عام .1964
األنحاء اجلنوبية من رومانيا.
وفي فنلندا ،حتطم الكثير من األرقام القياسية احمللية للهطول
نوبات الهطول والفيضانات املتطرفة
في جنوب شرق بلغاريا ،تسببت نوبات الهطول الغزيرة خالل السنة ،وخصوص ًا في متوز/يوليو ،وأيلول/سبتمبر
وذوبان الثلوج في تصدع سد إفانوفو يوم  6شباط/فبراير ،وتشرين األول/أكتوبر .وقد سجلت هلسنكي أعلى كمية
مما أدى إلى إغراق قرية بيسير .وقد أدت الفيضانات إلى من الهطول في أيلول/سبتمبر مسجلة منذ بدأ التسجيل
تدمير أو إتالف ما يقرب من مائة منزل ،باإلضافة إلى في  .1844وفي تشرين األول /أكتوبر ،سجلت مناطق
إتالف احملاصيل ووفاة عشرة من السكان .و ُقـدِّ رت اخلسائر كثيرة عبر غرب فنلندا معدالت هطول يومية تتراوح بني
بأكثر من مليون دوالر أمريكي .كذلك هطلت أمطار  60-40ملم ،بينما شهدت بعض املناطق أكثر من  100ملم
غزيرة أثناء2.7النصف الثاني من شهر أيار/مايو في رومانيا ،في أسبوع واحد .وتتراوح متوسطات الهطول الشهرية في
مما تسبب في حدوث فيضانات في أكثر من مائة موقع في تشرين األول /أكتوبر في املعتاد بني  50‑40ملم في هذه
 20بلداً .وقد أتلفت الفيضانات ما يقرب من  800منزل ،املنطقة .وفي بعض احلاالت ،أدت األمطار الغزيرة بشكل
باإلضافة إلى إتالف احملاصيل ،والطرق والسكك احلديدية .استثنائي إلى حدوث فيضانات خالل اخلريف ،تسببت
كذلك تسببت األمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في خسائر في الزراعة والبنية األساسية تقترب قيمتها من
 8ماليني دوالر أمريكي.
أدت إلى إغالق عدد من الطرق الرئيسية.
وبعد أن شهدت اململكة املتحدة شهر آذار/مارس األشد البرودة والثلوج
جفافا منذ  ،1953تعرضت ألكبر كمية من األمطار في كانت موجة البرودة التي اجتاحت القارة األوروبية
كل ما ُسجل من قبل خالل نيسان/أبريل وحزيران/يونيو .اآلسيوية خالل أواخر شهر كانون الثاني/يناير حتى
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منتصف شباط/فبراير أهم حدث أثار االهتمام في السنة درجات حرارة دنيا تراوحت بني  10º -مئوية و  15º -مئوية،
بسبب حدة املوجة ومدتها وتأثيرها االجتماعي .ففي مما أدى إلى أشد موجة برودة منذ شهر شباط/فبراير .1956
شرق روسيا تراوحت درجات احلرارة بني ‑ 45ºمئوية
و ‑ 50ºمئوية خالل نهاية كانون الثاني/يناير .وأبلغت وفي شمال سلوفاكيا ،تراوح متوسط درجات احلرارة اليومي
عدة مناطق من شرق أوروبا عن أن درجات احلرارة الدنيا بني  20º -مئوية و  23º -مئوية ،مع انخفاض درجات احلرارة
انخفضت إلى  -30ºمئوية ،مع تسجيل بعض املناطق عبر الدنيا إلى  30º -مئوية .وكانت أهم موجة برودة منذ شتاء
أوروبا الشرقية ووسط االحتاد الروسي لدرجات حرارة أقل  1963/1962بالنسبة لهذه املنطقة ،وكان متوسط درجات
احلرارة الدنيا في شهر شباط/فبراير هو األدنى خالل السنوات
من  40º -مئوية.
اخلمس والعشرين األخيرة .وكانت األيام العشرة األولى من
وفي غضون ذلك ،ظلت درجات احلرارة القصوى حتت شهر شباط/فبراير هي األبرد في  120سنة بالنسبة للبوسنة
الصفر املئوي لعدة أيام متتالية في معظم أوروبا ،وشهد والهرسك .وسجلت قبرص درجة حرارة دنيا بلغت 11.1º -
وسط شرق أوروبا ما يقرب من  20يوم ًا متتالية كانت درجة مئوية في ترودوس في  20شباط/فبراير ،وهي ثاني أبرد درجة
احلرارة القصوى خاللها حتت الصفر املئوي ،وعشرة أيام فوق دنيا ُسجلت في اخلمس عشرة سنة األخيرة .وفي التفيا،
املستوى العادي لشهر شباط/فبراير .وفي فرنسا ،كانت انخفضت درجات احلرارة اليومية إلى  30º-مئوية طيلة خمسة
حالة البرودة االستثنائية هي األشد منذ شهر كانون الثاني /أيام متتالية ( 6-2شباط/فبراير) ،وكانت هذه هي املرة الثالثة
يناير  ،1987بينما شهدت سويسرا أشد موجة برودة خالل حلدوث ذلك في تاريخ التفيا (حيث سبق أن حدث ذلك في
 27عاما .وسجلت بولندا درجات حرارة أقل من  29.9°-شباط/،فبراير 1956وشباط/فبراير.)1999
مئوية ،مما أدى إلى أشد موجة برودة منذ .2002
وشهد اجلزء األوروبي من االحتاد الروسي درجات حرارة
وفي النمسا ،كانت درجات احلرارة حتت املتوسط بعشر شديدة البرودة خالل الفترة  13-8شباط /فبراير ،خاصة
درجات مئوية خالل النصف األول من شهر شباط/فبراير ،في املناطق اجلنوبية ،وسجلت عدة مدن درجات حرارة دنيا
وبالتالي كان شهر شباط/فبراير أبرد الشهور في نفس الفترة بلغت مستويات قياسية ،بينما شهدت موسكو درجة حرارة
منذ  .1986وسجلت جورجيا درجات حرارة دنيا تراوحت قريبة من الرقم القياسي في  13شباط /فبراير عندما انخفضت
بني  8º -مئوية و  31º -مئوية ،وأسفرت عن أهم موجة درجة احلرارة إلى  28.5º -مئوية .وكان الرقم القياسي لدرجة
وسجل في عام .1911
برودة منذ كانون الثاني/يناير  .2008وفي  6شباط/فبراير ،احلرارة الدنيا هو  29º -مئوية ُ
سجلت السويد أدنى درجة حرارة منذ عام  ،2001إذ
البرتغال ،وفي أنحاء من املنطقة الشمالية الغربية من جمهورية
انخفضت درجات احلرارة إلى  42.8º -مئوية .وفي
سجل شهر شباط/فبراير ثاني أدنى درجة حرارة دنيا منذ عام إيران اإلسالمية ،انخفضت درجة احلرارة إلى 23.6º -
سجلة رقم ًا قياسي ًا جديداً لدرجة احلرارة
 1931مع حالة شاذة بلغت حوالي  5ºمئوية دون متوسط مئويةُ ،م ِّ
الفترة  .2000-1971وأبلغت بعض مناطق شرق إسبانيا عن الدنيا .وكان الرقم القياسي السابق قد ُس ِّجل في 1987
عندما انخفضت درجة احلرارة إلى  23º -مئوية .وميكن
احلصول على معلومات إضافية بالرجوع إلى وثيقة تقييم
الظروف املتطرفة التي ُرصدت خالل الشتاء الشمالي في
الفترة ( 2012/2011وثيقة  WCDMPرقم .)80
عمال يقومون بإزالة
األحمر
اجلليد في امليدان
ورافقت تراكمات ثلجية كثيفة هذه املوجة غير العادية من
مبوسكو ،شباط/فبراير
البرودة .وسجلت البوسنة والهرسك تساقط كميات من
.2012
الثلج تراوحت بني  85و  107سم – متثل أكبر تراكم خالل
السنوات املائة والعشرين األخيرة .وقد أدى تراكم الثلوج
الكثيفة إلى إغالق املدارس ملدة  15يوما ،كما تسبب في
انهيار سقف قاعة للرياضة حتت ضغط الثلوج .وبلغ حجم
األضرار في البالد بشكل عام ،حسب التقديرات 40 ،مليون
دوالر أمريكي .وسجلت عدة أماكن في إيطاليا أعلى نسبة
تراكم للثلوج خالل مائة سنة ،حيث تراوحت كميات
الثلوج بني  250و  305سم .وكانت هذه الظروف االستثنائية
في أنحاء أوروبا هي املسؤولة عن وفاة أكثر من  650شخصاً.

األعاصير املدارية

حوض احمليط األطلسي
شهد حوض احمليط األطلسي موسم أعاصير رعدية فوق
املتوسط للعام الثالث على التوالي ،إذ بلغ عدد العواصف
 19عاصفةً ،بلغت عشرة منها حالة األعاصير الرعدية،
وكانت واحدة فقط منها بالغة احلدة (تبلغ املتوسطات
 12عاصفة ،و  6عواصف رعدية و  3عواصف رعدية
شديدة) .وشهد هذا املوسم أقل عدد من األعاصير
الرعدية الشديدة في حوض احمليط األطلسي منذ .1997
وبالنسبة لطاقة اإلعصار املتراكمة ،التي تقيس قوة ومدة
العواصف واألعاصير املدارية ،بلغ موسم أعاصير حوض
احمليط األطلسي لعام  2012نسبة  142باملائة في املتوسط،
مما يجعل سنة  2012موسم ًا نشطاً ،وإن كان ذلك بصفة
استثنائية نظرا لتسجيل عشر سنوات أكثر نشاط ًا منذ عام
.1980
سجل حوض احمليط األطلسي عدة عواصف قبل بداية
وقد ّ
املوسم بشكل رسمي في  1حزيران/يونيو .وتشكلت
العاصفة املدارية ألبيرتو في  19أيار/مايو لتصبح العاصفة
املدارية التي تنشأ في أبكر وقت في حوض احمليط األطلسي
منذ العاصفة املدارية آنا ( 24-20نيسان/أبريل) في

وكان إعصار ساندي أهم إعصار أثار االهتمام في احمليط
الهادئ في  ،2012وتسبب في دمار كبير عبر منطقة
الكاريبي وأودى بحياة  100شخص تقريباً .وتسببت
الرياح العاتية وانهمار السيول في وقوع أضرار جسيمة
في البنية األساسية والطرق باإلضافة إلى آالف البيوت في
أجزاء من الكاريبي .وتأثرت الواليات املتحدة املتاخمة
أيض ًا بإعصار ساندي الذي أحدث فيضانات خطيرة في
الشمال الشرقي وأسفر عن وفاة  130شخصاً .وتسبب
إعصار ساندي في هطول أمطار غزيرة في أجزاء من
الشمال الشرقي من املنطقة احملاذية للواليات املتحدة،

جرافة ساحلية تزيل البقايا ثالثة أيام بعد اإلعصار ساندي عادت إلى
نيوجرسي ،الواليات املتحدة ،تشرين الثاني/نوفمبر .2012

Steve Nesius / Reuters

كان نشاط األعاصير املدارية العاملية عام  2012قريبا من
متوسط الفترة  2010-1981التي شهدت  85عاصفة،
حيث بلغ مجموع العواصف  84عاصفة في تلك السنة
(كانت سرعة الرياح تفوق أو تعادل  34عقدة ،أي 63
كم/ساعة) .وكان عدد العواصف املسجلة في 2012
يفوق عدد العواصف في السنتني األخيرتني.

 .2003وتشكلت العاصفة املدارية بيريل أيض ًا خالل
ّ
تتشكل فيها
أيار/مايو لتكون املرة األولى منذ  1908التي
عاصفتان مداريتان قبل بدء موسم األعاصير .كذلك،
كانت العاصفة بيريل هي أقوى عاصفة مسجلة حتدث
قبل بداية موسم األعاصير املدارية تصل إلى شواطئ
الواليات املتحدة .وكان من بني العواصف التي تشكلت
خالل موسم األعاصير والبالغ عددها  19عاصفة ،أربع
عواصف ّ
تشكلت قبل أول متوز/يوليو -وهي املرة األولى
التي يحدث فيها ذلك منذ الشروع في حفظ السجالت
في  .1851وعادة تتشكل العاصفة املدارية الرابعة في
حوض احمليط األطلسي في آب/أغسطس .ومع ذلك ،فقد
تشكلت ثماني عواصف في آب/أغسطس  ،2012كما
حدث في  2004بالنسبة للرقم القياسي لعدد العواصف
التي حتمل اسما التي تتشكل في آب/أغسطس.
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حيث تراوحت كمية األمطار في بعض املناطق بني  100الرسمية ملوسم األعاصير في كل من حوض األطلسي
ملم و  230ملم .وكانت عاشر فترة من حيث كمية وحوض شمال شرق احمليط الهادئ.
األمطار في عدة واليات بسبب انهمار السيول خالل
شهر تشرين األول/أكتوبر .وإلى جانب األمطار الغزيرة ،وكان من األعاصير اجلديرة باملالحظة في شمال شرق
حمل إعصار ساندي عرام العواصف القوية ورفع مستوى احمليط الهادئ في موسم أعاصير  2012هو اإلعصار باد،
املد العالي في معظم املناطق الساحلية بالشمال الشرقي الذي يوازي في أهميته اإلعصار أملا الذي وقع في 2002
حيث سجل ارتفاع مياه البحر أرقاما قياسية في عدة باعتباره ثاني أقوى إعصار يحدث في شهر أيار/مايو في
أماكن .كذلك كان اإلعصار ساندي هو املسؤول عن شمال شرق احمليط الهادئ ،بعد اإلعصار أدولف الذي
إغالق بورصة نيويورك لألوراق املالية ليومني متتاليتني وقع في  .2001وقد سجل هذا اإلعصار رقم ًا قياسي ًا من
 وكانت املرة األخيرة بسبب ظاهرة مناخية حدثت في حيث الوقت املبكر املسجل لتكوين ثاني إعصار مداريفي شمال شرق احمليط الهادئ.
 1888نتيجة لعاصفة شتوية شديدة.
كذلك فمن اجلدير باملالحظة اإلعصار كارلوتا الذي
حوض شمال شرق احمليط الهادئ
وعلى النقيض من النشاط دون املتوسط السائد خالل أحدث انهياراً أرضي ًا في أقصى الشرق من منطقة وقوع
السنتني املاضيتني في حوض احمليط الهادئ ،كان نشاط أي عاصفة في شمال شرق احمليط الهادئ على امتداد
اإلعصار قريب ًا من املتوسط في  .2012فقد سجل ساحل حوض أواساكا في املكسيك – منذ  .1966وعلى
احلوض  17إعصاراً ،منها  10عواصف ارتفعت إلى الرغم من أن اإلعصار كارلوتا جاء بأمطار مفيدة للمناطق
مستوى اإلعصار (املتوسط  17عاصفة و  9أعاصير) .التي تعاني من اجلفاف ،فقد أدت العاصفة إلى حدوث
وشأنه شأن حوض األطلسي ،شهد شمال شرق احمليط فيضانات وانهيارات أرضية ،أتلفت الطرق واحملاصيل
الهادئ بداية مبكرة للموسم الرسمي لألعاصير الذي وأودت بحياة سبعة أشخاص.
يبدأ في  15أيار/مايو ،عندما تتكون عاصفة أليتا حوض شمال غرب احمليط الهادئ
االستوائية في  14أيار/مايو .وكانت هذه هي املرة كان مستوى موسم العواصف االستوائية بغرب شمالي
األولي التي تتكون فيها عاصفة مدارية قبل البداية احمليط الهادئ قريب ًا من املتوسط ،حيث سجل 25
عاصفة في املجموع ،ساهمت منها  14عاصفة في تقوية
األعاصير (كانت متوسطات الفترة  2010-1981عاصفة
إعصار سانبا االستوائي و  16إعصاراً استوائياً) .وكان حوض شمال غرب احمليط
شديد القوة ،أيلول/
الهادئ احلوض الوحيد الذي سجل إعصار استوائي ًا بلغت
السرعة القصوى للرياح التي هبت خاللها ما ال يقل عن
سبتمبر .2012
 105عقدة ( 195كم/ساعة) ملدة عشر دقائق.

NASA

وطوال السنة ،أحدثت األعاصير االستوائية القوية
الدمار عبر إقليم شرق آسيا .وكان اإلعصار االستوائي
القوي سانبا هو أقوى إعصار استوائي يتكون خالل
 2012على املستوى العاملي ،وبلغت السرعة القصوى
للرياح  110عقدة ( 205كم/ساعة) وكان الضغط
املركزي  900هكتوباسكال .وأصاب اإلعصار الفلبني
واليابان وشبه جزيرة كوريا حيث هطلت أمطار غزيرة
تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية أثرت على آالف
السكان وتسببت في دمار بلغت قيمته ماليني الدوالرات
األمريكية.
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وثمة عاصفة أخرى جديرة باملالحظة هي اإلعصار
االستوائي القوي بوفا الذي أصاب جنوب جزيرة مينداناو
الفلبينية في أوائل كانون األول/ديسمبر .وكان اإلعصار
بوفا هو اإلعصار األقوى الذي يصيب املنطقة ،وقد
أحدث دماراً على نطاق واسع وترك اآلالف من السكان

األعاصير املدارية

بدون مأوى .وأشارت التقارير إلى حدوث  1 000حالة
إصابة بشرية منهم ما يقرب من  900مفقودون .وتشير
التقديرات إلى أن قيمة الدمار جتاوزت ما يساوي
 49مليون دوالر أمريكي.

وأمطار غزيرة تسببت في وفاة  25شخص ًا وتضرر اآلالف
من األشخاص .وبذلك كان اإلعصار آنيس أول إعصار
قوي مسجل بالنسبة لشهر تشرين األول/أكتوبر وتك ّون
في  12تشرين األول/أكتوبر ،وهكذا كان موسم اإلعصار
آنيس في  2013/2012هو ثاني إعصار مداري يحدث
في وقت مبكر ويتكون في وقت مبكر من املوسم ،بعد
اإلعصار املداري بالنش في .1969

وسجل الشرق األقصى الروسي رقم ًا قياسي ًا جديداً بالنسبة
لعدد األعاصير املدارية واألعاصير املدارية الشديدة في
املنطقة منذ بدأ تسجيل األرقام القياسية في  .1970وقد
حدثت ستة أعاصير مدارية في  ،2012وبذلك جتاوز احلوض األسترالي
األرقام القياسية السابقة التي بلغت خمس أعاصير مدارية سجل احلوض األسترالي موسم ًا أقل من املتوسط من
وقعت في  1981و .2011
حيث األعاصير ،حيث وقعت سبع عواصف (يبلغ
املتوسط  11عاصفة) .وكان أقوى إعصار خالل املوسم
حوض شمال احمليط الهندي وحوض جنوب غرب هو اإلعصار لوا ،تعادل عاصفة من الفئة الرابعة مبقياس
احمليط الهندي
سافير – سيمسون لألعاصير املدارية الشديدة (.)SSHS
ً
املتوسط
من
أدنى
ا
موسم
الهندي
احمليط
سجل شمال
وأحدث اإلعصار بهذا العنف يوم  17آذار/مارس في
حيث وقعت عاصفتان مداريتان فقط (كان متوسط غربي أستراليا ،قبل أن تنتقل بقاياه إلى املناطق الداخلية
الفترة  2010-1981هو أربع عواصف) ،بينما كان موسم في غربي أستراليا .وكانت املناطق التي تأثرت باإلعصار
األعاصير املدارية  2012-2011في جنوب غرب احمليط قليلة السكان ،وكان الدمار الذي حتدثت عنه التقارير
الهادئ أعلى من املتوسط حيث حدثت  11عاصفة (كان محدوداً.
املتوسط خمس عواصف) .ووقعت العاصفة املدارية
نيالم ،وهي واحدة من عاصفتني تكونتا في حوض شمال حوض جنوب غرب احمليط الهادئ
احمليط الهندي على ساحل تاميل نادو جنوبي الهند ،مما كان موسم األعاصير املدارية في  2012/2011في جنوب
تسبب في دمار واسع النطاق للممتلكات وأودى بحياة غرب احمليط الهادئ أقل من املتوسط ،وكانت ثالث فقط
خمسة أفراد .وحترك اإلعصار شما ًال على ساحل أندرا ،من هذه العواصف املدارية معروفة باالسم (كان املتوسط
مما تسبب في أمطار غزيرة خالل الفترة  31تشرين األول /في الفترة  2010-1981هو  8عواصف) .وبلغت واحدة
أكتوبر –  2تشرين الثاني/نوفمبر ،أودت بحياة أكثر من من هذه العواصف فقط هي العاصفة ياسمني وضع عاصفة
 40حياة وأتلف احملاصيل واملمتلكات.
شديدة تعادل عاصفة من الفئة الرابعة مبقياس سافير –
ووقعت العاصفة املدارية داندو في حوض جنوب غرب سيمسون لألعاصير املدارية الشديدة ( .)SSHSوقد
احمليط الهندي في قطاع غزة ،وموزامبيق يوم  16كانون أحدثت العاصفة املدارية إيفان ،التي تكونت في
الثاني/يناير ،وكانت أول عاصفة مدارية تصيب جنوبي  9كانون األول/ديسمبر ،انهياراً أرضي ًا في ساموا ،مما
موزامبيق منذ العاصفة االستوائية دوموينا في  .1984تسبب في دمار شديد على نطاق واسع للمحاصيل
وأحدثت العاصفة داندو أمطاراً غزيرة مما أحدث فيضانات الزراعية ،والطرق ،واملنازل واملدارس .وكان هذا اإلعصار
هو أسوأ إعصار يصيب ساموا منذ إعصار فال في .1991
مهلكة.
وقد أحدث إعصار إيفان رياح ًا بلغت قوتها  84عقدة
وأحدث اإلعصار االستوائي جيوفانا انهياراً أرضي ًا في ( 156كم/ساعة)،وهو رقم قياسي جديد من بداية
موزامبيق يوم  14شباط /فبراير وبلغت السرعة القصوى الرصد في  1971على جزيرة واليس .وقد ُس ِّجلت بالقرب
للرياح  68عقدة ( 126كم/ساعة) ،تعادل عاصفة من من فوتونا رياح عاتية بلغت قوتها  82عقدة ( 152كم/
الفئة الرابعة مبقياس سافير – سيمسون لألعاصير املدارية ساعة) ،وهي ثاني أقوى موجة رياح يتم قياسها على
الشديدة ( .)SSHSوضربت العاصفة اجلزيرة برياح عاتية اجلزيرة منذ فتح احملطة في .1981
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استعمال سواتل رصد األرض في مراقبة رطوبة التربة

 ،Wolfgang Wagnerو  ،Wouter Dorigoو  ،Christoph Paulikجامعة فيينا للتكنولوجيا ،النمسا

تؤثر رطوبة التربة تأثيراً قوي ًا على تبادل املاء والطاقة
بني سطح األرض والغالف اجلوي ،وبالتالي تعد من
املفاتيح احلية للنظام املناخي .وعلى الرغم من أن
كثيراً من آثارها على النظام املناخي ،مثل دور نقص
رطوبة األرض في حدوث موجات احلرارة ،مفهومة
بدرجة معقولة وأن تقدم ًا في الفهم العلمي للتفاعل
بني التربة واملناخ قد تعطل حتى اآلن بسبب نقص
الرصدات اخلاصة برطوبة التربة .فلحسن احلظ حتسن
الوضع بدرجة كبيرة خالل السنوات القليلة املاضية
بفضل زيادة اإلمكانيات املتاحة في املوقع (على سبيل
املثال من خالل الشبكة الدولية لرطوبة التربة – راجع
املوقـــع  )www.ipf.tuwien.ac.at/insituورصـــدات
رطوبة التربة القائمة على السواتل.
االستشعار عن بعد باملوجات الدقيقة لرطوبة التربة
يحمل الكثير من سواتل رصد األرض أجهزة استشعار
تعمل باملوجات الدقيقة لقياس االنبعاثات أو قياس
انعكاس اإلشعاع من سطح األرض .ويعد تلقي اإلشارة
من أجهزة االستشعار التي تعمل باملوجات الدقيقة
حساس ًا لكمية املياه التي يحتوي عليها أول عدد قليل
من سنتيمترات التربة ألن جزيئات املياه التي حتتوي
عليها التربة تتعاقب وهي حتاول االصطفاف مع املجال
اإللكتروني املتغير للموجات الدقيقة.
وهذه الدورة والتناوب ال يؤديان فقط إلى زيادة بطيئة في
درجة حرارة التربة (وهو تأثير يستغل نفس مستويات
الطاقة شديدة االرتفاع في أفران املوجات الدقيقة) وإن
كانت تسبب أيض ًا تشتت إشعاع املوجات الدقيقة.
ولذلك ،فإن أدوات املوجات الدقيقة النشطة (أجهزة
الرادار) التي تكشف عن رطوبة التربة تتلقى عموم ًا
إشارات أكثر تشتت ًا مما يحدث في حالة التربة اجلافة.
ولنفس السبب ،تنقل أسطح التربة الرطبة إشعاع ًا طبيعي ًا
للموجات الدقيقة املنبعثة من طبقات التربة العميقة أقل
من التربة اجلافة ،مما يدل على أن اإلشعاع الطبيعي الذي
يصل إلى أدوات املوجات الدقيقة غير النشطة (مقاييس
اإلشعاع الراديوي) يتضاءل مع زيادة محتوى رطوبة
سطح التربة.
وعلى الرغم من العالقة القوية بني رطوبة التربة ورصدات
املوجات الدقيقة ،فقد كان من الصعوبة الشديدة تطوير
قدرات تشغيلية لرصد األرض .وكان من بني التحديات
التكنولوجية بناء أجهزة استشعار قادرة على قياس
إشارات املوجات الدقيقة منخفضة الطاقة بدقة جيدة
لقياس اإلشعاع .وكان من بني التحديات األخرى إطالة
موجات االستشعار كي ميكن االرتفاع بحساسية التربة
إلى حدها األقصى دون أن تكون لذلك مضاعفات على
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االستبانة املكانية والتغطية .ومن الناحية العلمية ،كانت
املهمة تنحصر في وضع خوارزميات تفرق بني إشارة
رطوبة التربة ومجموعة من احملددات األخرى التي تؤثر
على رصدات املوجات الدقيقة ،مثل الغطاء النباتي أو
وعورة سطح التربة .وعلى الرغم من وجود الكثير من
األسئلة العلمية الني ما زالت تتطلب إجابات جزئية ،فإن
استرجاع اخلوارزميات بلغ مرحلة النضج إلى الدرجة التي
أصبحت معها املعاجلة على النطاق العاملي ممكنة.
كوكبة افتراضية من سواتل قياس رطوبة األرض
ُبني حتى اآلن ساتل وحيد لرصد األرض وأط ِلق لغرض
أساسي هو قياس رطوبة التربة على األرض ،وهو على وجه
التحديد ساتل رطوبة التربة وملوحة مياه احمليطات الذي
أطلقته وكالة الفضاء األوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر
 .2009وسيكون الساتل التالي املكرس لقياس رطوبة
التربة مكلف ًا مبهمة نشطة وسلبية لقياس رطوبة التربة ومن
املتوقع أن تطلقه اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء
( )NASAفي غضون  .2015-2014ومع ذلك ،فإن
هاتني املهمتني املكرستني لعمليات االستكشاف ليستا
الوحيدتان؛ فهناك أسطول من السواتل األخرى املزودة
بأجهزة استشعار تعمل باملوجات الدقيقة .وقد ُبنيت
هذه األجهزة ألغراض أخرى ،مثل رصد الثلوج البحرية
أو الرياح التي تهب على احمليطات ،وإن كان من املمكن
أيض ًا استخدامها في قياس درجة احلرارة .ونتيجة لذلك،
يوجد اآلن العديد من السواتل التي تدور في مداراتها،
والتي توفر مع ًا العديد من القياسات اليومية لرطوبة التربة
لكل نقطة على سطح األرض .وبالتالي ،قد يرى املرء أن
هذه السواتل متثل كوكبة افتراضية توفر رصدات عن
رطوبة التربة على مدار الساعة على املستوى العاملي.
ولسوء حلظ ،مازال من الصعب جداً إجراء مقارنة مباشرة
بني بيانات رطوبة التربة املستمدة من مختلف السواتل.
وهذا يرجع إلى مواصفات أجهزة االستشعار املختلفة
كما أن اخلوارزميات العلمية قد تختلف بدرجة كبيرة.
كذلك ،ال يوجد حتى اآلن اتفاق دولي على املعايير .ومع
ذلك ،يتحسن املوقف بدرجة كبيرة عند التخلص من
االختالفات النظامية بني قواعد بيانات السواتل املختلفة.
وعندئذ يصبح واضح ًا أن نواجت قياسات رطوبة التربة
املستمدة من السواتل توضح اجتاهات رطوبة التربة
بشكل جيد من الناحيتني املكانية والزمانية .وقد
أتاح ذلك أيض َا الفرصة لدمج بيانات رطوبة التربة
من األدوات النشيطة والسلبية لتكوين سجل طويل
األجل لرطوبة التربة ،كما حدث في إطار مبادرة تغير
املناخ التي نفذتها وكالة الفضاء األوروبية (راجع املوقع
.)www.esa-soilmoisture-cci.org

قياس الرطوبة بجهاز متقدم لقياس تشتت الرياح
( )ASCATيعمل بالسواتل
كانت النواجت الساتلية اخلاصة برطوبة التربة حتى
عدد قليل من السنوات متاحة فقط خارج اخلط مع
فترة كمون تصل في أفضل حاالتها إلى أيام قليلة • .يتم استخالص ما ُيسمى دليل رطوبة التربة باستعمال
اجلهاز متقدم لقياس تشتت الرياح ( )ASCATعن
وهذا التحول إلى اجلهاز متقدم لقياس تشتت الرياح
طريق ترشيح السلسلة الزمنية ملياه سطح األرض
(  ،)ASCATوهو جهاز استشعار نشط يعمل
( ،)SWIوهو تقدير للمحتوى الرطوبي لقطاع التربية
باملوجات الدقيقة مت تركيبه على سلسلة من السواتل
حتى عمق نحو نصف متر .وبيانات السلسلة الزمنية
التشغيلية منذ أواخر  .2006ويتم جتهيز بيانات
ملياه سطح األرض ( )SWIمتاحة بانتظام من خالل
رطوبة التربة املستمدة من اجلهاز املتقدم لقياس
خدمة الرصد العاملي لألرض التي يقوم بها البرنامج
تشتت الرياح (  )ASCATونشرها بشكل عملي
األوروبي ( Copernicusسابقاً ،برنامج املراقبة العاملية
كامل على مرحلتني:
ألغراض البيئة واألمن .)GMES
• تولِّد املنظمة األوروبية الستطالع سواتل األرصاد
اجلوية ( )EUMETSATبيانات عن سطح رطوبة وبيانات كل من رطوبة سطح التربة باستعمال اجلهاز
التربة يصل نطاقها إلى  25كم باستعمال اجلهاز متقدم متقدم لقياس تشتت الرياح ( )ASCATوكذلك نواجت
لقياس تشتت الرياح ( )ASCATفي الوقت الفعلي بيانات السلسلة الزمنية ملياه سطح األرض ()SWI
تقريب ًا في حدود إطار زمني ملرفق التطبيقات الساتلية متاحة بدون مقابل وميكن استعمالها في دراسة األغراض
دعم ًا لإلدارة التشغيلية للمياه والهيدرولوجيا التشغيلية والعلمية على السواء في أمناط رطوبة التربة
( .)H-SAFوتُقدم هذه البيانات في شكل مصفوفة املتصلة بالطقس واملناخ.
هندسية أصلية من األدوات ،متثل طبقة علوية رقيقة
من التربة العلوية (<  2سم) ميكن الوصول إليها
باملوجات الدقيقة.
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رطوبة التربة املطلقة (إلى
أعلى) والتفاوت في درجة
رطوبة التربة (إلى أسفل)
في الفترة متوز/يوليو
 2012مستمدة من بيانات
جهاز متقدم لقياس
تشتت الرياح( (A S
 .)CATونواجت بيانات
السلسلة الزمنية ملياه
سطح األرض ( )SWIهي
تقديرات حملتوى الرطوبة
النسبية في طبقة تربة
ُسمكها نصف متر مشتقة
أساس ًا من الرصدات
الساتلية .واحلاالت التي ال
ميكن جلهاز قياس التشتت
توفير تقديرات عن
الرطوبة ُيعتد بها ُحجبت
التقديرات اخلاصة بها.
وتكشف صورة التفاوت
التي تنطوي عليها بيانات
السلسلة الزمنية ملياه سطح
األرض (فترة األساس هي
 .)2011-2007املناطق
التي تعاني من اجلفاف
الشديد أو الرطوبة
الشديدة) ،مما يدل على
سبيل املثال على ظروف
اجلفاف الشديد في وسط
أمريكا الشمالية ،وشمال
شرق البرازيل ،وجنوب
شرق أوروبا ،وظروف
الرطوبة غير املعتادة في
غرب أفريقيا مما يؤدي إلى
فيضانات على نطاق واسع
في تلك املنطقة.
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