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آراء المنظمة ( )WMOأو أعضائها.

المحتويات
تصدير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

النتائج الرئيسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

درجات الحرارة .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

األمطار والثلوج والجليد .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

المحيطات  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7

التحليالت اإلقليمية .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7

أفريقيا  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7

آسيا  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

أمريكا الجنوبية .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

جنوب غربي المحيط الهادئ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13  .

أوروبا  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13  .

األعاصير المدارية  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14  .

غازات االحتباس الحراري والمواد المستنفدة لألوزون  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15  .

الظواهر الجوية والمناخية الرئيسية في مختلف أنحاء العالم في

2014

. . . . . . . . . . . .

17

تحديد األسباب :تطبيقات على درجات الحرارة القياسية المسجلة في عام  2014على نطاق العالم وفي
المملكة المتحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

تصدير
استمر في عام  2014االتجاه االحتراري المرصود طوال
العقود القليلة الماضية ،وصنفت المنظمة ( )WMOعام
 2014باعتباره أحر عام مشهود منذ استخدام أدوات
القياس الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر .ولئن كان
عام  2014قد حطم الرقم القياسي المسجل بمجرد بضعة
أجزاء من المائة من الدرجة – وهو ما يقل عن هامش
عدم اليقين ـ فإن هذه النتيجة تعني أن  14عاما ً من األعوام
األشد حرارة المسجلة البالغ عددها  15قد جاءت خالل وعلى الرغم من التوقعات باحتمال تطور ظاهرة النينيو،
القرن الحادي والعشرين ،وهو ما يؤيد بقوة األدلة على فإن هذا لم يحدث ،مما يجعل عام  2014عاما ً محايداً من
حيث ظاهرة النينيو  /التذبذب الجنوبي  .فظاهرة النينيو
االحترار العالمي الناجم عن األنشطة البشرية.
ترتبط عادة بارتفاع درجات الحرارة العالمية .وهذا ال
وعلى الرغم من أن المناقشات الدائرة بشأن تغير المناخ يعني فحسب أن عام  2014كان حاراً بشكل استثنائي على
تركز في المقام األول على احترار الغالف الجوي بالقرب الرغم من عدم حدوث ظاهرة النينيو ،ولكن عدم اكتمال
من سطح األرض – وهو بالطبع المكان الذي نعيش فيه أوضاع ظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي ( )ENSOيطرح
ـ فإن احترار المحيطات أمر هام للغاية أيضا ً .ذلك أن أسئلة علمية هامة تتطلب إجراء مزيد من البحوث .ومن
المحيطات تمتص ما يربو على  93في المائة من الحرارة الظواهر الهامة األخرى التي شهدتها أوروبا في 2014
الزائدة المحتجزة بفعل تزايد تركيزات غازات االحتباس سلوك البحار في المنطقة القطبية الجنوبية .فبينما تذوب
الحراري في الغالف الجوي .ويشير بيان المنظمة العالمية أجزاء من األنهار الجليدية األرضية في المنطقة القطبية
لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي في  2014إلى الجنوبية ،فإن الجليد البحري يزداد ليصل إلى نطاق قياسي
أن متوسط درجات حرارة سطح البحار على نطاق العالم للعام الثالث على التوالي .ولذلك تظل المنطقة القطبية
في  2014كانت أحر من أي عام سابق مسجل .وعلينا أن الجنوبية منطقة مثيرة لالهتمام وهامة لمواصلة عمليات
نحافظ على نظم رصد المحيطات ،بل ونعززها ،من أجل الرصد والبحوث.
تحسين فهم اتجاهات تطور درجات حرارة البحار وآثارها
ويعتمد هذا البيان على البيانات التي قدمتها المراكز المناخية
على تغير المناخ على المدى الطويل.
والمعاهد البحثية العالمية واإلقليمية الرائدة ،فضالً عن
ويسلط البيان أيضا ً الضوء على الظواهر المتطرفة التي المرافق الوطنية ( .)NMHSsويصدر هذا البيان باللغات
حدثت في  2014على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي .الرسمية الست للمنظمة ( )WMOحتى يصل إلى أكبر عدد
فقد شهدت أوروبا مثالً طقسا ً حار اً بشكل غير معتاد ،ممكن من القراء.
فأبلغ  19بلداً أوروبيا ً عن درجات حرارة قياسية خالل
العام .وحدثت فيضانات وفيضانات خاطفة خطيرة في
عدد كبير من البلدان ال سيما في منطقة البلقان ،وجنوب
آسيا ،وأجزاء من أفريقيا ،وأمريكا الجنوبية والوسطى.
أسباب عدد من الظواهر المناخية المتطرفة المرصودة
والظواهر الجوية وإرجاعها إلى تغير المناخ الناجم عن
األنشطة البشرية .وتعمل المنظمة ( )WMOمع أعضائها
والمنظمات العلمية الرائدة على مواصلة تحسين البحوث
الخاصة بتحديد هذه األسباب بغية دمج هذه البحوث في
الخدمات المناخية التشغيلية في المستقبل القريب.

فالتقلبية الطبيعية للمناخ تتسبب في ظواهر متطرفة
من هذا النوع كل عام ،لكن زيادة أعداد الفيضانات في
مختلف أنحاء العالم يتسق مع تسارع الدورة الهيدرولوجية
بفعل الطاقة الزائدة المحتجزة في الغالف الجوي بسبب
غازات االحتباس الحراري .وعلى أن تحسين الفهم العلمي
وأساليب النمذجة ،أدى إلى إحراز تقدم طيب في تحديد

(م .جارو)
األمين العام
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كان المتوسط العالمي لدرجات الحرارة بالقرب من سطح درجة فهرنهايت) للسنوات العشر الماضية
األرض في عام  2014مشابهة لما شوهد في أحر األعوام
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( )0.16 ± 1.03درجة فهرنهايت ) على متوسط الفترة مسجل .بيد أن مستويات عدم اليقين المقدرة في المتوسطات
 1990-1961البالغ  14درجة مئوية ( 57.2درجة فهرنهايت) ،السنوية تتجاوز التفاوتات بين أحر األعوام .فالسنوات
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لهامش عدم اليقين المقدر لقاعدة بيانات درجات الحرارة المدمجة لليابس
وسطح المحيطات ،وقدره  0.12 ±درجة .ومعهد غودارد لدراسات الفضاء
( )GISSالذي تشغله اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية للفضاء ( )NASAال
يقدم تقديرات لعدم اليقين لكل سنة على حدة ،ولكن عدم اليقين للمتوسطات
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فتى يسكب الماء على رأسه
لالنتعاش من صنبور في الشارع،
صنعاء أيار /مايو 2014
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والمتوسط السنوي الذي استخدمته المنظمة ( )WMOيستند
إلى متوسط ثالث قواعد بيانات عالمية لدرجات الحرارة،
وهي 4.3.0.0 :لوحدة البحوث المناخية ( ،)HadCRUTالتي
أعدها مركز هادلي بدائرة األرصاد الجوية ووحدة البحوث
المناخية في جامعة  East Angliaبالمملكة المتحدة ،وقاعدة
البيانات ( )MLOSTالتي أعدها المركز الوطني للبيانات
المناخية ( )NCDCالتابع لإلدارة الوطنية للغالف الجوي
( ،)NOAAوقاعدة ( )GISTEMPلمعهد غودارد التابع لإلدارة
( .)NASA/GISSكما تنتج وكالة األرصاد الجوية اليابانية
تقديراً للمتوسط العالمي لدرجات الحرارة ،يجعل من عام
 2014أحر عام .وطبقا ً للبيانات الناجمة عن عملية إعادة
التحليل للمركز األوروبي ( ،)ECMWFفإن عام  2014يقع
ضمن أعلى  10في المائة من أحر السنوات منذ .1979
ومن أهم العوامل الموجهة للتغييرات الحاصلة من عام
آلخر في درجات الحرارة العالمية ظاهرة التذبذب الجنوبي
( .)ENSOفاألعوام التي تبدأ خالل فترة النينيو تكون عادة

)KHALED ABDULLAH ALI AL MAHDI (REUTERS

مركز هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ووحدة البحوث
المناخية بجامعة East
 .Angliaويأتي الخط
األزرق من تحليل قاعدة
البيانات ()GISTEMP
الذي أعده معهد غودارد
لدراسات الفضاء التابع
لإلدارة الوطنية للمالحة
الجوية للفضاء
( .)NASA/GISSوالخط
األحمر قد أُعد بنا ًء على
تحليل قاعدة البيانات
( )MLOSTالذي أعده
المركز الوطني ()NCDC
التابع لإلدارة الوطنية
(( .)NOAAالمصدر:
مركز هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ،ووحدة البحوث
المناخية بجامعة
 ،East Angliaالمملكة
المتحدة )

ﻣﺗوﺳط ﺷذوذ درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

الشكل  :1الشذوذ في
المتوسط السنوي
لدرجات الحرارة على
نطاق العالم للفترة
(( )2014-1850قياسا ً
بالفترة  )1990-1961الخط
األسود والمنطقة المظللة
(اللذان يمثالن الوسيط
وهامش عدم اليقين،
مع مستوى ثقة  96في
المائة قد أعد على أساس
من مجموعة البيانات

الشكل  :2الشذوذ في
درجة الحرارة العالمية
على سطح األرض
وسطح البحر لعام 2014
(قياسا ً بمتوسط الفترة
( ))1990-1961على
أساس مجموعة البيانات
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.)HadCRUT( 4.3.0.0

0

ويحسب متوسط أي خلية
شبكية إذا توافرت بيانات
عن شهر واحد على األقل
في فصلين على األقل
(المصدر :مركز هادلي
التابع لدائرة األرصاد
الجوية بالمملكة المتحدة،
ووحدة البحوث المناخية
بجامعة ،East Anglia
المملكة المتحدة)
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أحر من األعوام التي تبدأ في ظل أوضاع محايدة للتذبذب
الجنوبي ( )ENSOأو لظاهرة النينيا .وكانت درجات حرارة
سطح البحار في شرقي المحيط الهادئ المداري في نهاية
 2013أبرد بدرجة طفيفة من المتوسط ،مما يشير إلى أن
درجات الحرارة العالمية لعام  2014لن تتأثر كثيراً بظاهرة
النينيو أو ظاهرة النينيا.
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المنخفضة الهطول خاصة جنوب غربي الواليات المتحدة،
وشمال شرقي الصين ،وشرقي البرازيل ،التي شهدت حالة
جفاف في  .2014ومن المناطق المرتفعة الهطول سنويا ً
حوض نهر بارانا الذي يشمل شمالي األرجنتين وبوليفيا
وباراغواي وجنوب البرازيل ومنطقة البلقان.
وطبقا ً للبيانات الواردة من المختبر العالمي للثلوج بجامعة
 Rutgersبالواليات المتحدة ،فإن الغطاء الثلجي الشتائي في
نصف الكرة الشمالي كان أكبر من المتوسط الطويل األمد.
وكان الغطاء الثلجي الربيعي ثالث أقل غطاء مسجل منذ
عام  ،1966وبلغ ما يقارب  28مليون كم .2وعلى النقيض،
كان الغطاء الثلجي الخريفي هو أعلى غطاء مسجل في
نصف الكرة الشمالي ( 22.2مليون كم  ،)2وسجل رقما ً
قياسيا ً للغطاء الخريفي في أمريكا الشمالية ( 9.7مليون
كم )2وكان ثالث أكبر نطاق في أوراسيا ( 12.5مليون كم.)2

اﻟﻧﯾﻧﯾو
ﻣﺣﺎﯾدة
اﻟﻧﯾﻧﯾﺎ

0.4

األمطار والثلوج والجليد
قارب المتوسط العالمي للهطول في عام

0.6

0.2

2014

المتوسط

الطويل األمد البالغ  1033مم ،طبقا ً لإلدارة الوطنية (.)NOAA

وكالعادة ،فقد اتسمت أنماط الشذوذ في الهطول بمناطق
كان فيها الهطول منخفضا ً بشكل غير معتاد ومناطق أخرى
كان فيها الهطول كثيفا ً بشكل غير معتاد .ومن المناطق
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اﻟﺷذوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

وكان متوسط درجة الحرارة لعام  2014أعلى من المتوسط
الطويل األمد لمعظم المناطق البرية .وكان متوسط درجات
حرارة الهواء أعلى من متوسط الفترة 1990 – 1961
بمقدار  0.20 ± 0.88درجة مئوية ،طبقا ً لتقديرات اإلدارة
الوطنية ( ،)NOAAوكان بالتحديد أحر رابع عام مسجل
(أحر خامس عام في قاعدة بيانات  .)CRUTEM4والمناطق
التي كانت فيها الحرارة ملحوظة بشكل خاص هي غربي
أمريكا الشمالية ،بما في ذلك آالسكا ،وغربي أوراسيا
– شهد عدد كبير من البلدان في أوروبا درجات حرارة
قياسية – وشرقي أوراسيا ،وأجزاء كثيرة من أفريقيا،
ومناطق واسعة من أمريكا الجنوبية ،وجنوب وغرب
أستراليا .وسُجلت أوضاع أبرد من المتوسط خالل العام
في مناطق كبيرة من الواليات المتحدة وكندا.
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الشكل  :3الشذوذ
في متوسط درجات
الحرارة السنوية العالمية
(قياسا ً بمتوسط الفترة
للفترة ()1990-1961
( ،)2014-1950استناداً
إلى متوسط ثالث
مجموعات من البيانات
( )GISTEMPو()MLOST
و(.))HadCRUT) 4.3.0.0
وتشير ألوان األعمدة إلى
ما إن كان عام بعينه قد
صنف باعتباره يخضع
لتأثير النينيو (أحمر)،
أو محايداً من حيث
ظاهرة التذبذب الجنوبي
(( )ENSOرمادي) ،أو
قد تأثر بظاهرة النينيا
(أزرق)( .المصدر :مركز
هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ،والبحوث
المناخية بجامعة East
 ،Angliaالمملكة المتحدة)

اﻟﺳﻧﺔ
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الشكل  :4مجاميع
الهطول لعام  2014معبراً
عنها باعتبارها شذوذاً
قياسا ً بمتوسط الفترة

60N

2000-1951

(المصدر :المركز
العالمي لمناخيات الهطول
( ،)GPCCإدارة األرصاد
الجوية األلمانية ،ألمانيا)
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ويبلغ نطاق الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية
ذروته في آذار /مارس ،وأقل قيمة له في أيلول /سبتمبر.
ووفقا ً للمركز الوطني لبيانات الثلج والجليد ()NSIDC
سُجل أعلى متوسط يومي للنطاق السنوي في  2014في
 21آذار /مارس ،وقدره  14.91مليون كم ،2بينما سُجل أقل
نطاق يومي سنوي في  17أيلول /سبتمبر ،وقدره 5.02
مليون كم .2وكان هذا النطاق اليومي األدنى هو أقل سادس
نطاق مسجل .كما كان متوسط النطاق الشهري أيلول/
2
سبتمبر سادس أقل نطاق مسجل ،إذ بلغ  1.24مليون كم
دون متوسط الفترة  ،2010 – 1981بزيادة قدرها 1.65
2

2 http://nsidc.org/arcticseaicenews/2014/10/2014-melt-season-inreview/; http://nsidc.org/arcticseaicenews/2014/04/

–70

–50

مليون كم 2فوق أقل قيمة مدرجة في السجالت ،سُجلت
في أيلول /سبتمبر .2012
وظل نطاق الجليد البحري اليومي في المنطقة القطبية
الشمالية عند أعلى مستويات مسجلة له في معظم فترات
2
2014؛ وسُجل أكبر نطاق يومي قدره  20.11مليون كم
في  22أيلول /سبتمبر ،وهو ما يزيد على الرقم القياسي
السابق المسجل في  1تشرين األول /أكتوبر  2013بمقدار
 0.56مليون كم .2وكان عام  2014ثالث عام على التوالي
يسجل رقما ً قياسيا ً جديداً لنطاق الجليد البحري في المنطقة
القطبية الجنوبية .وانخفض نطاق الجليد البحري في المنطقة
القطبية الجنوبية إلى ما دون المستويات القياسية في نهاية
العام ،وكان ذلك النطاق في كانون األول /ديسمبر ثالث
أكبر نطاق مسجل .وثمة ثقة منخفضة في الفهم العلمي
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الشكل  :5نطاق الجليد
البحري في المنطقة
القطبية الشمالية (على
اليسار) ،والمنطقة القطبية
الجنوبية (على اليمين)
في أيلول /سبتمبر للفترة
 ،2014-1979مقيساً،
بماليين الكيلومترات
المربعة
(المصدر :البيانات مقدمة
من المركز الوطني
لبيانات الثلج والجليد،
الواليات المتحدة)
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للزيادة المستمرة المرصودة في نطاق الجليد البحري في
المنطقة القطبية الجنوبية منذ .1979

25

وزاد االنصهار السطحي في صفحة الجليد في غرينالند

ﻣﺗوﺳط ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ،ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر – ﻛﺎﻧون اﻷول /دﯾﺳﻣﺑر
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم 2014
ﻣﺗوﺳط ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻟﻠﻔﺗرة 2014-2010
2014

في شهور الصيف أعلى من المتوسط الطويل األجل،
ولكنه كان أقل بكثير من االنصهار القياسي المرصود
في  .2012وكان صيف  2014أحر فصل صيف مسجل
في  Kangerlussuaqفي غربي غرينالند ،وهي المنطقة
التي شهدت أكبر انصهار سطحي .وشهدت مدينة Nuuk
ثاني أحر فصل صيف منذ عام  .1784وكان لون الثلج
والجليد قاتما ً في صيف  2014أكثر مما كان عليه في صيف
2013؛ ومع انخفاض البياض يمتص السطح مزيداً من
ضوء الشمس مما يزيد االنصهار في ظل أوضاع مماثلة.

المحيطات
الجزء األكبر من الطاقة التي تتراكم في نظام المناخ تذهب
في نهاية المطاف إلى المحيطات .وكانت درجات حرارة
سطح البحر أعلى بكثير من المتوسط في شمال وشمال
شرق المحيط الهادئ ،فضالً عن المناطق القطبية ودون
المدارية من المحيط األطلسي الشمالي ،وجنوب غربي
المحيط الهادئ ،وأجزاء من المحيط األطلسي الجنوبي،
وأنحاء كثيرة من المحيط الهندي .وسجلت درجات حرارة
على سطح البحر دون المتوسط في المحيط الجنوبي،
وجنوب غرينالند ،وأجزاء من شرق المحيط الهادئ عند
 20درجة جنوب خط االستواء .وكان المتوسط العالمي
لدرجات حرارة سطح البحر في  2014أعلى من متوسط
الفترة  1990 – 1961بمقدار  0.03 ± 0.44درجة مئوية،3
وهو أعلى من أي عام سابق آخر مسجل .وكانت درجات
حرارة سطح البحر عالية بشكل خاص في نصف الكرة
الشمالي خالل الفترة من حزيران  /يونيو إلى تشرين
األول /أكتوبر.
ومنسوب البحار مقياس هام آخر لنظام المناخ ،فهو له
عالقة بحرارة المحيطات إذ إن حجم المحيطات يزداد
من خالل التمدد الحراري .وتساهم في ذلك أيضا ً المياه
الناجمة عن انصهار صفحات الجليد واألنهار الجليدية.
وتتأثر التفاوتات المحلية في منسوب البحر بالمد والجزر
والعواصف وأنماط المناخ الواسعة النطاق ،مثل ظاهرة
التذبذب الجنوبي ( .)ENSOوقد بلغ المتوسط العالمي
لمنسوب البحر في معظم األشهر في  2014مستويات قياسية
أو شبه قياسية .4وهذا قريب مما كان متوقعا ً بالنظر إلى
متوسط معدل التغير في المنسوب والبالغ  0.4 ± 3.2ملم/
سنة المرصود في السجالت الساتلية ( 1993إلى .)2014
		3
		
4

استناداً إلى قاعدة بيانات ( )ERSSTالمستخدمة في المركز ( )NCDCوقاعدة
البيانات ( .)GISTEMPكما صُنف عام  2014كأحر عام في القاعدة 3.1.1.0
التابعة للمركز ( ،)HadSSTمع درجة شذوذ قدرها  0.10 ± 0.48درجة مئوية.
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_last_15.html
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اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ) 1022ﺟول(

على متوسط الفترة  2010-1981في حزيران /يونيو وتموز/
يوليو وآب /أغسطس .وكان الشذوذ في منطقة االنصهار
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التحليالت اإلقليمية
أفريقيا
كانت درجات الحرارة في أفريقيا خالل  2014قريبة من،
أو أعلى من المتوسط في كافة المناطق تقريبا ً التي توجد
فيها سجالت طويلة األمد .وساد في شمال أفريقيا طقس
حار ملحوظ يتجاوز المتوسط الطويل األمد بمقدار  1درجة
مئوية  -درجتين مئويتين .كما كان متوسط الشذوذ عبر
القارة برمتها أعلى من المتوسط الطويل األجل ،ولكن أقل
من القيمة القياسية لعام  .2010كما شوهدت موجات حرارة
هامة في جنوب أفريقيا بين  16-18كانون الثاني /يناير،
إذ حُطمت أرقام قياسية في ارتفاع الحرارة .وتعرضت
تونس والمغرب ألوضاع طقس حار في أواخر أيلول/
سبتمبر وتشرين األول /أكتوبر.
واتسم الجزء األول من موسم الرياح الموسمية بتأخر
الهطول وسوء توزيعه في أنحاء كثيرة من الساحل (الشريط
الجنوبي نصف القاحل من الصحراء الكبرى) في الفترة من
أيار /مايو إلى تموز /يوليو .وكان هناك عجز كبير في سقوط
األمطار في السنغال وغينيا – بيساو (منطقة بحيرة تشاد)
وفي النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد .وكانت األمطار
السنوية في غامبيا دون المتوسط الطويل األمد بمقدار 17
في المائة .وفي كينيا ،كان معدل «األمطار الممتدة» بين
آذار /مارس وأيار /مايو دون المتوسط للموسم الثاني على
التوالي في معظم المناطق ،وسجلت أربع محطات أقل
مجاميع شهرية خاصة بسقوط األمطار في نيسان /أبريل
على مدى الخمسين عاما ً األخيرة .وفي جنوب أفريقيا،
أُعلنت حالة كوارث الجفاف في المقاطعة الشمالية الغربية

الشكل  :6الشذوذ في
المحتوى الحراري
العالمي للمحيطات
(قياسا ً بالفترة (2006-
 )1955بشأن الطبقة
 700–0متر ،من عام
( ،)2014-1955يبين
متوسط ثالثة أشهر للفترة
تشرين األول /أكتوبر
– كانون األول /ديسمبر
( 2014الخط األحمر)،
والمتوسط السنوي (الخط
األسود) ،ومتوسط خمس
سنوات (الخط األزرق).
(المصدر :مرفق السواتل
والمعلومات ،اإلدارة
الوطنية (،)NOAA
الواليات المتحدةhttp:// ،
www.nodc.noaa.gov/
_OC5/3M_HEAT
)CONTENT

7

آذار /مارس ،سقطت أمطار مستمرة في مناطق في شمالي
جنوب أفريقيا .وألمت بموزامبيق فيضانات ناجمة عن
األمطار الغزيرة في آذار /مارس .وفي  26آذار /مارس،
سجل في مدينة بمبا  587.8ملم من األمطار على مدار
أربعة أيام متتالية ،مما سجل رقما ً قياسيا ً للمحطة .وفي
المغرب ،سقط  126ملم من األمطار في أربعة أيام في
جيلميم في تشرين الثاني /نوفمبر ،وهي كمية قريبة من
اإلجمالي المتوسط السنوي في هذا المكان.

الشكل  :7توضح الصورة
الساتلية نظام األحوال
الجوية الذي أدى إلى
فيضانات خطيرة في
جنوبي المغرب
(الصورة MSG,
28/11/2014, 05h00
 UTCبتوقيت غرينتش)
(المصدر :إدارة األرصاد
الجوية بالمغرب)

آسيا

في  5أيلول /سبتمبر  ،2013واستمر الجفاف حتى كانون
الثاني /يناير  .2014وخسر المزارعون أكثر من  50في
المائة من محاصيلهم؛ وتقدر الخسائر بزهاء  2بليون راند
( 170مليون دوالر أمريكي) .وكانت مجاميع سقوط األمطار
خالل شباط /فبراير  2015إلى كانون الثاني /يناير 2014
منخفضة بشكل خاص أيضا ً في أنحاء كثيرة من ناميبيا
وجنوبي أنغوال وزامبيا.

الشكل  :8إجمالي الهطول
في أربعة أشهر معبراً
عنه كنسبة مئوية من خط
القاعدة للفترة
( ،)2010-1981للفترة
حزيران /يونيو – أيلول/
سبتمبر 2014؛ وال تتوافر
بيانات عن أفغانستان
(المصدر :وكالة األرصاد
الجوية اليابانيةhttp:// ،

وفي وقت مبكر من العام ،سجل شرق أفريقيا أمطاراً
غزيرة في أواخر كانون الثاني /يناير إلى شباط /فبراير،
مما تسبب في فيضانات خاطفة في أجزاء من كينيا
وجمهورية تنزانيا المتحدة .كما شوهدت أمطار غزيرة
وفيضانات خطيرة في تشرين األول  /أكتوبر وتشرين
الثاني /نوفمبر في عدة أماكن في شرقي أفريقيا ،بما في
ذلك في كينيا ،حيث سجلت ثالث محطات أعلى مجاميع
لسقوط األمطار على مدار  24ساعة لشهر تشرين األول/
أكتوبر منذ  .1957كما تضررت إثيوبيا وجنوب وسط
الصومال بالفيضانات في تشرين األول  /أكتوبر  .وفي

ds.data.jma.go.jp/
tcc/tcc/products/
clisys/reports/report/
)report20141128.pdf
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كان الربيع في االتحاد الروسي أحر فصل ربيع مسجل
منذ بداية السجالت في  ،1936بمستوى شذوذ قدره 3.12
درجة مئوية؛ وبلغت درجات الحرارة في الشمال والشرق
أكثر من المعدل المتوسط للموسم بمقدار  5درجات مئوية.
وفي نيسان /أبريل ،بدء الجليد يتصدع في نهر أوب في
سيبيريا قبل الفترة المعتادة بأسبوعين ،وهي أكبر فترة
مشهودة طوال المائة عام الماضية .وفي أيار /مايو ،حُطمت
درجات الحرارة القصوى اليومية في أنحاء كثيرة من
االتحاد الروسي ،كما شهدت جمهورية كوريا أحر شهر
أيار /مايو منذ بداية السجالت عام  .51973وفي تموز/
يوليو وآب /أغسطس ،شهدت أجزاء من جمهورية إيران
اإلسالمية موجات حرارة ارتفعت فيها درجات الحرارة
فوق  50درجة مئوية ،وبلغت  53درجة مئوية في مدينة
كوتفند بمحافظة خوزستان في  17تموز /يوليو.
وخالل الصيف ،ساد طقس أبرد من المتوسط في الصين،
فوق حوض نهر يانغتسي وفي الجزء الشمالي الغربي من
البلد .وشهدت األجزاء المنخفضة من نهر يانغتسي أبرد
شهر آب /أغسطس منذ .1961
وبدأت الموسميات الجنوبية الغربية في الهند بتأخر طفيف
عن المتوسط الطويل المدى ،وبلغت في كيراال في 6
حزيران /يونيو ،بتأخير خمسة أيام عن متوسط تاريخ
البدء .وفي  ،2014بلغت الموسميات الهندية الصيفية 88
في المائة من المتوسط الطويل األمد .وفي األسبوع األول
من آذار /مارس ،ألمت بوالية ماهاراشترا ،بالهند ،عاصفة
َب َرد واسعة النطاق وغير مسبوقة.
وسجلت أمطار غزيرة في آب /أغسطس وأيلول /سبتمبر
في بنغالديش وشمال شرقي الهند ،مما تسبب في فيضانات
خطيرة في بنغالديش في آب /أغسطس تضرر إثرها 2.8
مليون شخص ،وأدت إلى نزوح  57000أسرة .6وفي والية
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6 http://reliefweb.int/disaster/fl-2014-000117-bgd
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آسام ،في شمال شرقي الهند ،وفي باكستان ،تضرر زهاء
مليون شخص بفيضانات خطيرة خالل أيلول /سبتمبر.
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ولم يبلغ الهطول حتى منتصف المتوسط الصيفي في الجزء
الجنوبي من شمال شرقي الصين ،وأنحاء من حوض النهر
األصفر وحوض نهر هوايهي .وفي كانون األول /ديسمبر،
حدثت فيضانات ترتبط باألمطار الغزيرة في سري النكا،
وتضرر إثرها أكثر من مليون شخص .وسقطت ثلوج
غزيرة مرتين على الجزأين الشمالي والشرقي من اليابان
المطلين على المحيط الهادئ في شباط /فبراير .كما شهدت
أجزاء من منطقة طوهوكو ومنطقة كانتو /كوشين أرقاما ً
قياسية في سقوط الثلوج .وفي آب /أغسطس ،شهد غربي
اليابان هطوالً سجل أرقاما ً قياسية مرتفعة.

15N
10N
5N
0
5S
10S
15S
20S
25S
30S
35S
40S

أمريكا الجنوبية
في أمريكا الجنوبية ،تجاوزت درجات الحرارة المتوسط
في كثير من أنحاء القارة .ففي األرجنتين أدى الشذوذ في
متوسط درجات الحرارة لعام  2014إلى أن أصبح عام 2014
هو ثاني أحر عام مسجل ،بعد عام  ،2012وأحر بحرارة
طفيفة من عام  .2013وكانت درجات الحرارة مرتفعة
بشكل خاص في جنوبي البرازيل وشمالي األرجنتين .
وشهدت دولة بوليفيا متعددة القوميات وباراغواي موجة
حرارة في تشرين األول /أكتوبر .وكان متوسط درجات
الحرارة الشهرية في المنطقة أعلى من المتوسطات المسجلة
لتشرين األول /أكتوبر.
وشهدت أمريكا الجنوبية معدالت مرتفعة ومنخفضة بشكل
غير عادي لسقوط األمطار  .فسقطت أمطار أكثر من
المتوسط في األرجنتين وأوروغواي وباراغواي ودولة
بوليفيا متعددة القوميات ،بين شهري كانون الثاني /يناير
وتشرين األول /أكتوبر .كما شهدت األرجنتين مجاميع
وطنية قياسية لسقوط األمطار في الفترة كانون الثاني/
يناير إلى تشرين األول /أكتوبر ،مما جعل  2014هو أول
عام يتجاوز المتوسط في سقوط األمطار في البلد منذ
 .2003وتجاوزت مجاميع الهطول في شهري أيار /مايو
وحزيران /يونيو المتوسط الطويل األمد بنسبة  250في
المائة في باراغواي واألجزاء الجنوبية من دولة بوليفيا
متعددة القوميات وفي أجزاء من جنوب شرقي البرازيل.
وكانت األجزاء الشرقية من البرازيل والبلدان الواقعة على
الحد الشمالي من القارة أكثر جفافا ً من المتوسط .وال تزال
أجزاء من شرقي ووسط البرازيل في حالة جفاف خطيرة
في نهاية  2014مع عجز خطير في المياه يرجع إلى أكثر
من عامين .كما تضررت ساو باولو بشكل خاص جراء
العجز الخطير في المياه المخزونة في مستودع كانتاريرا
الذي يزود بالماء أكثر من  11مليون شخص.
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أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي
كانت درجات الحرارة السنوية في أمريكا الشمالية دون
المتوسط في شرقي الواليات المتحدة وكندا .ففي الواليات
المتحدة ،شهدت سبع واليات سنة من أبرد عشر سنوات
مسجلة .فكانت درجات الحرارة خالل الشتاء وباكورة
الربيع منخفضة بشكل خاص بسبب نمط جوي مستمر تسبب
أيضا ً في جلب درجات حرارة مرتفعة إلى أوروبا .وأدى
استمرار الطقس البارد إلى بقاء ثلثي البحيرات العظمى
في حالة تجمد في أوائل نيسان /أبريل ،ولم تتخلص بحيرة
سوبيريور من الجليد بشكل كامل حتى بداية حزيران /
يونيو  .7وعلى النقيض ،شهد غربي القارة ،من آالسكا
ومروراً بكندا وجنوبا ً حتى كاليفورنيا ،طقسا ً أحر من
المتوسط .ففي الواليات المتحدة ،شهدت ثماني واليات
سنة من أحر عشر سنوات ،وسجلت كاليفورنيا وآريزونا
ونيفادا درجات حرارة قياسية .كما سجلت المكسيك أحر
عام شهدته.8

الشكل  :9مجاميع الهطول
للفترة  2014معبراً عنها
بأجزاء مئوية؛ فترة خط
األساس ()2013-1979
(المصدر :مركز التنبؤات
العالمية ،اإلدارة الوطنية
( ،)NOAAالواليات
المتحدة )

وشهد الجزء الشمالي الحدودي للواليات المتحدة هطوالً
فوق المتوسط ،بينما رُصد هطول دون المتوسط في جنوبي
السهول الكبرى وأجزاء من جبال آباالتشيان الوسطى.
وتحسنت أوضاع الجفاف خالل  2014في الغرب األوسط
7 http://coastwatch.glerl.noaa.gov/statistic/statistic.html
8 http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2014.pdf
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الشكل  :10أوجه الشذوذ والظواهر المناخية الهامة في 2014
(المصدر :الخريطة والمعلومات مقدمة من المركز الوطني ()NCDC
بالواليات المتحدة)http://www.ncdc.noaa.gov/sotc ،

التابع للوكالة الوطنية

()NOAA

اﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ

ﺷﮭد اﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ أﺣر ﻓﺗرة آذار /ﻣﺎرس
– أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻓﻲ 1936

اﻟﯾﺎﺑﺎن

ﻧطﺎق اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷﮭدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ
ﻋظﻣﻰ ﻟﻠﻧطﺎق اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﺧﻼل
ﻓﺗرة ﻧﻣوه .وﺧﻼل ﻣوﺳم اﻻﻧﺻﮭﺎر ،ﺑﻠﻎ ﻧطﺎق
اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺳﺎدس أﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻐرى ﻣﺳﺟﻠﺔ.

أوروﺑﺎ

ﺷﮭدت أوروﺑﺎ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ أﺣر ﺳﻧﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ،
وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺛﻼً أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﻣﺳﺎ وﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺳوﯾد
وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

ﻛﺎن آب /أﻏﺳطس ھو اﻷﺷد ﻣطراً ﻣﻧذ  ،1946إذ
ﺳﻘط ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷﮭري.
وأﺳﮭم إﻋﺻﺎرا اﻟﺗﯾﻔون  Halongو  Nakriﻓﻲ ھذه
اﻷﻣطﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ.

اﻟﮭﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

ھطول ﺳﯾول ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﺧطﯾرة ﻓﻲ أﯾﻠول/
ﺳﺑﺗﻣﺑر .وﻧزح ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ  100000ﺷﺧص ،وأُﺑﻠﻎ
ﻋن  250ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.

ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﺗﯾﻔون ﻓﻲ
ﻏرﺑﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

ﻧﺷﺎط ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط
 23ﻋﺎﺻﻔﺔ 11 ،إﻋﺻﺎر ﺗﯾﻔون

اﻹﻋﺻﺎر

اﻟﻣﻐرب

أﻣطﺎر ﻏزﯾرة ﻓﻲ آواﺧر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/
ﻧوﻓﻣﺑر أدت إﻟﻰ ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﺧطﯾرة ﻓﻲ
ﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻣﻐرب .وﺳﺟﻠت ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق
أﻣطﺎراً ﺗﻔوق اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ
أﯾﺎم ﻓﻘط.

HUDHUD

) 14-7ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر(
اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠرﯾﺎح  215ﻛم /ﺳﺎﻋﺔ
ﺟﻠﺑت اﻟرﯾﺎح ﻣﻌﮭﺎ أﻣطﺎراً ﻏزﯾرة ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرﻗﻲ اﻟﮭﻧد؛
وأﺑﻠﻐت ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ Andhra Pradesh
ﻋن ﺳﻘوط أﻣطﺎر ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ  380ﻣﻠم.

ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻓﻲ ﺟﻧوب
ﻏرﺑﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

ﻧﺷﺎط دون اﻟﻣﺗوﺳط
 6ﻋواﺻف ،وإﻋﺻﺎرﯾن

ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ

ﻧﺷﺎط دون اﻟﻣﺗوﺳط
 8ﻋواﺻف ،و 4أﻋﺎﺻﯾر

أﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻓﻲ ﺷﻣﺎل
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﻧدي

ﻧﺷﺎط ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط
 3ﻋواﺻف ،إﻋﺻﺎران

ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ

اﺳﺗﻣرت أوﺿﺎع اﻟﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 2014
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ .وﺗﻌﺗﺑر ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺳوأ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف ﻣﺷﮭودة
ﻣﻧذ .1933

ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻓﻲ ﺟﻧوب
ﻏرﺑﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﻧدي

ﻧﺷﺎط ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد
 9ﻋواﺻف 5 ،أﻋﺎﺻﯾر

ﻋﺎﻧت أﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺣراً ﻣﺳﺗﻣراً طوال اﻟﻌﺎم ،ﻣﻣﺎ
أﺳﮭم ﻓﻲ ﺣﻠول أﺣر ﻓﺻل رﺑﯾﻊ ﻣﺳﺟل،
وﺛﺎﻟث أﺣر ﻓﺻل ﺧرﯾف ،وﺳﺎدس أﺣر ﻋﺎم
ﻣﺳﺟل.

ﻧطﺎق اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا

ﺷﮭدت ﻋدة ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا واﺣداً ﻣن
أﺟف ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر آذار /ﻣﺎرس ﻣﺳﺟﻠﺔ.

ﺷﮭدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﺧﻼل
ﻣوﺳم ﻧﻣوه .وﺧﻼل ﻣوﺳم اﻻﻧﺻﮭﺎر ،ﺑﻠﻎ ﻧطﺎق اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ راﺑﻊ أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻐرى ﻣﺳﺟﻠﺔ.

CDC State of the Climate Reports and the WMO Provisional Status of the Climate in 2014.

10

آﻻﺳﻛﺎ ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

ﻛﻧدا

ﺷﮭدت ﻛﻧدا أﺑرد ﺳﻧﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻧذ  .1996واﺗﺳم ﺷﺗﺎء ﻋﺎﻣﻲ
ﺑدرﺟﺎت ﺣرارة ﺑﺎردة وﺳﻘوط ﺛﻠوج ﺑﻣﻌدﻻت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ أوﻗﻔت ﺣرﻛﺔ
اﻟﺣﯾﺎة  ،وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺷﺗﺎء  2014ھو اﻷﺑرد ﻣﻧذ  18ﻋﺎﻣﺎً ،وﺛﺎﻟث أﺑرد
ﺷﺗﺎء ﺧﻼل  35ﻋﺎﻣﺎً.
2014/2013

اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

ﺷﮭدت آﻻﺳﻛﺎ أﺣر ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ أن ﺑدأت اﻟﺳﺟﻼت
ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ 1916

إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن

ﺗﯾﺎرات ھواء ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ
 ،2014ﻣﻣﺎ ھﯾﺄ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺣﻠول ﻋﺎم ﺑﺎرد ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف
وﻏرب وادي ﻧﮭر اﻟﻣﯾﺳﯾﺳﺑﻲ .وﺷﮭدت ﺳﺑﻊ وﻻﯾﺎت ﻋﺎﻣﺎ ً
ﻣن أﺑرد  10أﻋوام .وﻓﻲ ﻏﺿون ذﻟك ،ﺷﮭدت أﺟزاء ﻛﺑﯾرة
ﻣن ﻏرب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أوﺿﺎﻋﺎ ً ﺣﺎرة أﻛﺛر ﻣن
اﻟﻣﻌﺗﺎد ،إذ ﺳﺟﻠت ﺛﻣﺎﻧﻲ وﻻﯾﺎت ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣن أﺣر  10أﻋوام.
وﺷﮭدت آرﯾزوﻧﺎ وﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ وﻧﯾﻔﺎدا أﺣر ﻋﺎم ﻣﺳﺟل.

ISELLE

) 31ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو –  11آب /أﻏﺳطس(
اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠرﯾﺎح  220ﻛم/ﺳﺎﻋﺔ
أﻗوى إﻋﺻﺎر ﻣداري ﻣﺳﺟل ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺟزﯾرة Big Island
ﺑﺟزر ھﺎواي ،وأول إﻋﺻﺎر ﻣداري ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺑر ﻓﻲ
ھﺎواي ﻣﻧذ إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن  Inikiﻓﻲ 1992

ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ

ﻧﺷﺎط دون اﻟﻣﺗوﺳط
 63ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن طﺎﻗﺔ اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 8ﻋواﺻف ،و 6أﻋﺎﺻﯾر ھﺎرﯾﻛﯾن

اﻟﻣﻛﺳﯾك

ﻣﻌظم ﻓﺗرات اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧت أﺣر ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط.
وﺟﺎءت ﻋدة أﺷﮭر ﺿﻣن أﺣر  10أﺷﮭر
ﻣﺻﻧﻔﺔ

ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن ﻓﻲ ﺷرﻗﻲ
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ

ﻧﺷﺎط ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط
 143ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن طﺎﻗﺔ اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 20ﻋﺎﺻﻔﺔ 14 ،إﻋﺻﺎر ھﺎرﯾﻛﯾن

إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن

) 19-10أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر(
اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠرﯾﺎح  215ﻛم/ﺳﺎﻋﺔ
ﯾﺗﻌﺎدل ﻣﻊ إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن  Oliviaﻓﻲ
 ،1967ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﻗوى إﻋﺻﺎر ﯾﺻل إﻟﻰ
اﻟﺑر ﻓﻲ وﻻﯾﺔ  Baja Californiaﻓﻲ ﻋﺻر
اﻟﺳواﺗل

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

رُﺻدت أوﺿﺎع ﻣطﯾرة أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء ﺑﺎراﻏواي وﺟﻧوﺑﻲ
ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ وﺟﻧوب ﺷرﻗﻲ اﻟﺑرازﯾل ﺧﻼل
ﺷﮭري أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو وﺣزﯾران /ﯾوﻧﯾو.
وﺗﺟﺎوزت ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﮭطول اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟطوﯾل اﻷﻣد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ 250
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ

ODILE

اﻷرﺟﻧﺗﯾن

ﺷﮭدت اﻷرﺟﻧﺗﯾن ﺛﺎﻧﻲ أﺣر ﻋﺎم ،ﺑﻌد
ﻋﺎم  ،2012ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻓﻲ 1961

Please Note: Material provided in this map was compiled from NOAA’s NC
For more information please visit: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc
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الشكل  :11أوضاع
الجفاف في الواليات
المتحدة في نهاية 2014
(المصدر :مراقبة الجفاف
بالواليات المتحدة)

اﻟﺣدة:
ﺟﺎف ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋﺎدي
ﺟﻔﺎف  -ﻣﺗوﺳط
ﺟﻔﺎف  -ﻗﺎﺳﻲ
ﺟﻔﺎف  -ﻣﺗطرف
ﺟﻔﺎف  -اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
أﻧﻣﺎط ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻔﺎف:
ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ،أﻗل ﻣن  6أﺷﮭرﻋﺎدة = S

)ﻣﺛل اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣراﻋﻲ(

ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ،أﻛﺛر ﻣن  6أﺷﮭر ﻋﺎدة = L

)ﻣﺛل اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ واﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ(

للسهول الكبرى ووسطها ،ولكن أوضاع الجفاف قد تفاقمت
في أنحاء كثيرة من الغرب األقصى .وشهدت كندا أوضاعا ً
جافة في بداية  .2014وفي تموز /يوليو ،أعلنت حكومة
هندوراس حالة الطوارئ بسبب الجفاف .كما تضررت
غواتيماال والسلفادور ونيكاراغوا من نقص سقوط األمطار.

)JASON REDMOND (REUTERS

وفي الواليات المتحدة ،أسهمت المستويات القياسية للهطول
في آذار /مارس في حدوث انهيارات أرضية في والية
واشنطن ،مما أسفر عن  43حالة وفاة .وفي  29و 30نيسان/

أبريل ،سقطت سيول في جنوب شرق الواليات المتحدة
وفي منطقة األطلسي األوسط والشمال الشرقي للواليات
المتحدة ،مما تسبب في فيضانات خاطفة كبيرة .وأدت
البرودة االستثنائية في منتصف تشرين الثاني /نوفمبر
إلى حدوث عاصفة ثلجية ناجمة عن تأثير البحيرات في
بافالو ،نيويورك؛ وبلغ ارتفاع الثلوج في عدة أماكن أكثر
من  127سم في مدة  24ساعة ،وهو ما يمثل على األرجح
رقما ً قياسيا ً مطلقا ً على نطاق الوالية.

العاملون يتأملون بينما تتواصل أعمال البحث في الوحل والحطام الناجمين عن انهيار وحلي كبير أل َّم بمدينة ،Oso
بالقرب من مدينة  ،Darringtonبوالية واشنطن ،الواليات المتحدة ،آذار /مارس 2014
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الشكل  :12القيمة
العشيرية لمتوسط
درجات الحرارة السنوية
في أستراليا في 2014
(المصدر :مكتب األرصاد
الجوية ،أستراليا)

اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺷﯾرﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة
أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط
ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟداً

10

أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط

8–9

اﻟﻣﺗوﺳط

4–7

دون اﻟﻣﺗوﺳط

2–3

دون اﻟﻣﺗوﺳط
ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟداً

1

أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ

وكان الربيع بشكل عام أحر فصل ربيع مسجل ،إذ تخلله
جنوب غربي المحيط الهادئ
موجتا حرارة كبيرتان في تشرين الثاني /نوفمبر.
في أستراليا ،كان عام  2014ثالث أحر عام مسجل (بدأت
السجالت في عام  ،)1910وبلغت الحرارة ذروتها في غربي أوروبا
وجنوب شرقي أستراليا .وفي كانون الثاني /يناير ،شهدت
ملبورن أربعة أيام متتالية زادت فيها درجة الحرارة على كانت درجات الحرارة في مختلف أنحاء أوروبا خالل
 41درجة مئوية ،وشهدت إيدالليد خمسة أيام زادت فيها  2014فوق المتوسط تماماً ،وأفاد عدد من البلدان أن درجات
درجة الحرارة على  42درجة مئوية ،وشهدت كانبرا أربعة الحرارة السنوية كانت قريبة من األرقام القياسية .وكان
أيام زادت فيها درجة الحرارة على  39درجة مئوية .وساد الشذوذ في متوسط درجات الحرارة قياسا ً بالمعتاد في
في أيار /مايو نوبة حر ممتدة مما جعل من هذا الشهر مختلف أنحاء أوروبا 10أكبر بكثير من أي عام مسجل سابق.
ثالث أحر شهر مسجل في أستراليا؛ وكان فصل الخريف وكان عام  2014هو أحر عام مسجل في  19بلداً أوروبيا ً.
برمته ثالث أحر فصل خريف مسجل.
وكان كانون الثاني /يناير أحر شهر في فرنسا منذ عام
وفي نيوزيلندا ،كان حزيران  /يونيو أحر شهر مسجل  ،1900وثالث أحر شهر في كل من البرتغال (منذ )1931
حتى اآلن ،9بعدما شهد البلد شهر أيار /مايو بارداً سجل وإسبانيا (منذ  .)1961وهذا النمط الجوي المستمر الذي
فيه عدد من الجزر الشمالية درجات حرارة دنيا منخفضة جلب أوضاعا ً أبرد من المتوسط في الواليات المتحدة
بشكل قياسي أو شبه قياسي .وشهدت أستراليا في نهاية وكندا في شباط /فبراير وآذار /مارس ،قد أدى إلى أوضاع
تموز /يوليو واأليام األولى من آب /أغسطس نوبة برودة حارة ومطيرة بشكل غير عادي في أوروبا  .وشهدت
من أهم النوبات المشهودة على مدار عقد تخللها موجات
صقيع تسببت في خسائر في المحاصيل في الجزء الجنوب
الشرقي من البلد .كما شهدت أستراليا بداية أوضاع حارة
غير معتادة خالل الربيع اتسمت ببداية مبكرة لموسم
		 استند إلى قاعدة البيانات  ،CRUTEM4تحدد أوروبا إما باإلحداثيات  25درجة
10
الحرائق في الجنوب والشرق ،وبموجات حرارة ربيعية.
ً
ً
ً
ً
9 h t t p : / / w w w. n i w a . c o . n z / c l i m a t e / n z c u / n e w - z e a l a n d -

climate-update-181-july-2014/current-climate-june-2014

غربا –  45درجة شرقا ـ  35درجة شرقا –  75درجة شماال ،وإما  25درجة
غربا ً –  30درجة شرقا ً ـ  35درجة –  70درجة شماالً ،إضافة إلى تركيا،
 30درجة  45 -درجة شرقا ً ـ  35درجة –  40درجة شماالً (وفقا ً لما تستخدمه
الوكالة األوروبية للبيئة).
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والهرسك وكرواتيا وصربيا .وكانت صربيا هي األكثر
تضرراً إذ تأثر بهذه األمطار  1.6مليون شخص .كما
حدثت فيضانات في كرواتيا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا،
وسجلت بعض المحطات في سلوفاكيا أمطاراً قياسية يومية
في أيار /مايو.13

4.0

2.7

وشهد تموز /يوليو وآب /أغسطس أمطاراً غزيرة في فرنسا،
إذ بلغ مجموع الشهرين أعلى رقم مسجل .كما سُجلت
أمطار استثنائية في أجزاء من سويسرا في تموز /يوليو.
وكان آب /أغسطس هو األكثر مطراً في لوكسمبورغ منذ
بداية السجالت .وفي أيلول /سبتمبر ،سقط على األجزاء
الجنوبية من منطقة البلقان ما يزيد على  250في المائة
من المعدل الشهري لألمطار ،وارتفع هذا المعدل في
الجمهورية التشيكية بسبب األمطار المحلية إلى  332في
المائة من المستوى المعتاد ،وفي أجزاء من تركيا بلغ هذا
المعدل ما يزيد على  500في المائة من المستوى المعتاد.

1.3

0.0

–1.3

–2.7

–4.0

ﺳﯾﻠﺳﯾوس

األعاصير المدارية

الشكل  :13الشذوذ في
المتوسط السنوي لدرجات
الحرارة (قياسا ً بالفترة
 )2010-1981في أوروبا،
من قاعدة البيانات

()E-OBS

(المصدر :التقييمات
وقواعد البيانات المناخية
األوروبية ،تتوافر
البيانات على الموقع
التالي .)www.ecad.eu

سُجل إجماالً  78عاصفة مدارية (عواصف تبلغ فيها سرعة
الرياح  63كم/ساعة أوأكثر) خالل  .2014وهذا الرقم يقل
عن الرقم المسجل في  2013وهو  94عاصفة ،ويقل أيضا ً
عن متوسط الفترة  2010-1981البالغ  89عاصفة ،لكنه
يتجاوز الرقم المسجل في  2010وقدره  ،67وهو أقل عدد
مسجل في العصر الساتلي الحديث .وسُجل ما مجموعه
 80عاصفة خالل موسم العواصف المدارية الذي انتهى
في  ،2014ويتداخل بعضها مع نهاية ( 2013انظر أدناه).

أجزاء من السويد أحر شهر آذار /مارس منذ عام
وكان الصيف أحر من المتوسط في عدد كبير من البلدان
األوربية .ففي النرويج كان تموز /يوليو هو أحر شهر
تموز /يوليو مسجل ،مع شذوذ مقداره  4.3درجة مئوية،
وأحر من الرقم المسجل السابق بدرجة مئوية واحدة .12وفي
الدانمرك ،كان تموز /يوليو أحر ثاني شهر تموز /يوليو
مسجل منذ  .1874وفي فنلندا ،استمرت موجة حرارة ممتدة
من منتصف شهر تموز /يوليو إلى منتصف آب /أغسطس
وفي  ،2014حدث في حوض المحيط األطلسي الشمالي
لمدة  26يوما ً متواصلة في هلسنكي ،وهذا رقم قياسي.
ثماني عواصف مسماة  ،14وهو ما دون متوسط الفترة
وتجاوزت معدالت سقوط األمطار السنوية المتوسط في  2010-1981البالغ  12عاصفة .ومن بين هذه العواصف،
المملكة المتحدة وغربي فرنسا وغربي شبه الجزيرة تحول ست عواصف إلى أعاصير هاريكين ،اثنتين منها
اآليبيرية – شهدت البرتغال عاما ً مطيراً أكثر من سواه في أعاصير هاريكين كبرى ،تتجاوز فيها سرعة الرياح (177
ربع القرن الماضي – وإيطاليا ،وبصورة أكثر بروزاً في كم/ساعة) .وشهد شرقي حوض المحيط الهادئ الشمالي
منطقة البلقان .ومن ناحية أخرى ،كانت النرويج واألجزاء نشاطا ً إعصاريا ً فوق المتوسط في  .2014وإجماالً ،تكونت
الشرقية من إسبانيا وفرنسا أكثر جفافا ً من المتوسط .وفي  20عاصفة مسماة بين  22أيار /مايو و  5تشرين الثاني/
المملكة المتحدة ،بلغ معدل سقوط األمطار الشتوية في كانون نوفمبر ،15وهو ما يزيد بشكل ما على المتوسط الطويل األمد
الثاني /يناير وشباط /فبراير  177في المائة من المتوسط البالغ  .15وبلغت العاصفة المدارية  Iselleالبر في جزيرة
الطويل األمد ،مما يجعل من ذلك الشتاء أكثر فصل شتاء هاواي الكبيرة في  7آب /أغسطس ،وكانت أقصى سرعة
مطراً في السجالت في المملكة المتحدة بأسرها .وسقطت مستدامة لها  96كم/ساعة .وكان هذا اإلعصار المداري هو
أمطار غزيرة في الفترة  18-12أيار /مايو على تربة مشبعة أقوى إعصار مسجل يصل إلى البر في الجزيرة الكبيرة،
بالفعل بالماء مما أدى إلى فيضانات وانهياالت في البوسنة وهو أول إعصار مداري يصل األرض في أي مكان في
جزر هاواي منذ إعصار الهاريكين  Inikiفي  .1992وجلب
.1859

11

11		 http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/
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__Oeffentlichkeit/KU/KU2/KU23/rcc-cm/products/Berichte/monthly
=ravi__bulletin/bulletin__2014__02,templateId=raw,property
publicationFile.pdf/bulletin_2014_02.pdf

14		 http://www.nhc.noaa.gov/text/MIATWSAT.shtml

12 http://met.no/Klima/Klimastatistikk/Varet_i_Norge/2014/juli_2014/

15		 http://www.nhc.noaa.gov/text/MIATWSEP.shtml

13		 http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=528
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مبنى مصنع دمره إعصار التيفون ،Rammasun
في مدينة  ،Leizhouالصين ،تموز /يوليو 2014

إعصار الهاريكين  Odileفي طياته أمطاراً غزيرة في باخا
كاليفورنيا والمكسيك ،وأدى إعصار الهاريكين  Vanceإلى
مجاميع كبيرة لسقوط األمطار في تشرين الثاني /نوفمبر.

وعبرت العاصفة  Bruceمن الحوض األسترالي .وشهد
الحوض األسترالي عدداً متوسطا ً من العواصف المدارية
في الموسم  .2014/2013وكان اإلعصار المداري  Itaهو
أشد إعصار مداري يصل البر في أستراليا في الموسم
 2014-2013وكان مصنفا ً من الفئة  .4كما بلغ اإلعصار
المداري  Itaجزر سليمان ،16وتسبب في أمطار غزيرة
أدت إلى فيضانات خاطفة في العاصمة  Honiaraوعبر
مقاطعة  .Guadalcanalوفي جنوب غربي حوض المحيط
الهادئ ،حدثت  5عواصف في الموسم  ،2014/2013إلى
جانب إعصار مداري آخر اسمه  Ednaعبر من الحوض
األسترالي ،وهو ما يقل عن المتوسط الطويل األمد البالغ
 12عاصفة .وبلغ اإلعصار المداري  Ianالبر في شمالي
تونغا في  11كانون الثاني /يناير.

وفي غربي حوض المحيط الهادئ الشمالي ،حدث
إعصاراً مداريا ً بين  18كانون الثاني /يناير ونهاية العام،
إلى جانب عاصفة مدارية أخرى اسمها  ،Genevieveمن
شمال شرقي المحيط الهادئ ،وهو ما يقل بدرجة طفيفة
عن متوسط الفترة  2010-1981البالغ  26عاصفة؛ وصل
 11منها إلى شدة إعصار التيفون .ووصل إعصار التيفون
 Rammasunالبر في شرقي الفلبين في  15تموز /يوليو،
وبلغ جزيرة هينان ،في الصين في  18تموز /يوليو .وتسبب
هذا اإلعصار في اضطرابات كبيرة في الفلبين وفييت نام
وتايلند .وإجماالً ،بلغت خمسة أعاصير تيفون بر الصين
الرئيسي ،ويقدر إجمالي الخسائر االقتصادية بأكثر من  10غازات االحتباس الحراري والمواد المستنفدة
بليونات دوالر أمريكي .وبلغ اإلعصار التيفون  Hagupitلألوزون
البر في الفلبين في كانون األول /ديسمبر ،وتسبب هو
تشير التحليالت األخيرة للرصدات التي أجراها برنامج
أيضا ً في اضطرابات كبيرة.
المراقبة العالمية للغالف الجوي ( )GAWالتابع للمنظمة
وشهد حوض المحيط الهندي الشمالي ثالث عواصف ،وهو ( )WMOإلى أن مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون
ما يقل بدرجة طفيفية عن متوسط الفترة  )CO2( 2010 – 1981وغاز الميثان ( )CH4وأكسيد النيتروز ( )N2Oفي
البالغ أربعة ،وتحولت عاصفتان منها – هما  Hudhudالغالف الجوي قد بلغت مستويات مرتفعة جديدة في 2013
و  – Nilofarإلى عاصفتين مداريتين قاسيتين جد اً فوق (لم تعالج بعد بالكامل البيانات الخاصة بعام .)2014
خليج البنغال وبحر العرب ،على التوالي .وفي  12تشرين
األول /أكتوبر ،عبرت العاصفة  Hudhudالساحل الشرقي وقد بلغ المتوسط العالمي لمستوى ثاني أكسيد الكربون
للهند نحو  Visakhapatnamبسرعة مستدامة  180-170كم /في الغالف الجوي  0.1 ± 396.0جزء في المليون ،وهو
ساعة .وتبددت العاصفة  Nilofarفوق بحر العرب .وفي
جنوب غربي حوض المحيط الهندي ،حدث ما مجموعه
16		 http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/solomonتسع عواصف مدارية مسماة في الموسم ،2014 – 2013
islands-worst-flooding-history
22
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www.atmos-chem-phys.
net/10/11277/2010/acp.10-11277-2010.pdf
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وبلغت تركيزات غاز الميثان في الغالف الجوي رقما ً عاليا ً
جديداً قدره  2 ± 1824جزء في البليون في  ،2013وهو
ما يمثل زيادة قدرها  253في المائة تقريبا ً لمستواه قبل
العصر الصناعي ،18وبلغ إجمالي تركيز أكسيد النيتروز
( )N2Oفي الغالف الجوي  0.1 ± 325.9جزء في البليون،
وهو ما يمثل زيادة قدرها  121في المائة قياسا ً بمستواه
قبل العصر الصناعي.19
		 كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في العصر قبل الصناعي  2 ± 278جزء
17
في المليون ،طبقا ً لتقرير تغير المناخ  :2013األساس العلمي الفيزيائي إسهام
الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ( ،)IPCC AR5 WGIالقسم .2.2.1.1.1
		 كان تركيز غاز الميثان في العصر قبل الصناعي  25 ± 722جزءاً في البليون،
18
وفقا ً لما جاء في إسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس للهيئة
الحكومية الدولية ( ،)IPCC AR5 WGIالقسم .2.2.1.1.2
19
		 كان تركيز أكسيد النيتروز في العصر قبل الصناعي  7 ± 270أجزاء في
البليون ،طبقا ً إلسهام الفريق العامل األول في تقرير التقييم الخامس للهيئة
الحكومة الدولية ( ،)IPCC AR5 WGIالقسم .2.2.1.1.3
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الشكل  :14المساحة
اليومية (بماليين
الكيلومترات المربعة)
لثقب األوزون في
المنطقة القطبية الجنوبية
في  ،2014قياسا ً بقيم
مختارة سابقة لثقب
األوزون في الفترة
 .2013-2000ويغطي
الرسم البياني الفترة
الممتدة من  1تموز/
يوليو إلى  31كانون
األول /ديسمبر .ويعرض
الشكل أيضا ً ألغراض
المقارنة العامين اللذين
كان ثقب األوزون فيهما
غير متسع جداً (2002
و ،)2012فضالً عن أكبر
قيمتين مسجلتين لثقب
األوزن ( 2000و.)2006
ويوضح الخط الرمادي
السميك متوسط مساحة
ثقب األوزن اليومية في
الفترة  .2012-1992وقد
أعد هذا الرسم البياني
في المنظمة (،)WMO
وهو يستند إلى بيانات
أعدت باستخدام أجهزة
االستشعار المتعددة
( )MSRللمعهد الملكي
لألرصاد الجوية في
هولندا حتى  ،2008وإلى
بيانات التجربة العالمية
الثانية لمراقبة األوزون
( )GOME-2المستقاة
من الساتل Metop-A
الذي تشغله المنظمة
األوربية EUMETSAT
منذ عام  .2009ويمكن
الحصول على مزيد من
المعلومات بشأن أجهزة
االستشعار المتعددة
( )MSRعلى الموقع
الشبكي التالي http://

ما يمثل  142في المائة تقريبا ً من متوسط ما قبل العصر
الصناعي .17وبلغت الزيادة من عام  2012إلى عام ،2013
 2.9جزء في المليون ،وهي أكبر زيادة من عام آلخر
خالل الفترة .2013 – 1984

ونتيجة لبروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة
األوزون ،فقد تم الوقف التدريجي الستخدام الغازات
المستنفدة لألوزون ،مثل مركبات الكلورو فلورو كربونات
والهالونات  .بيد أن هذه المركبات ال تتحلل إال ببطء
وستظل في الغالف الجوي لعقود طويلة .وال يزال يوجد
في الغالف الجوي كميات كافية من الكلورين والبرومين
تتسبب في التدمير الكامل لألوزون في ارتفاعات معينة
في المنطقة القطبية الجنوبية خالل موسم األوزون من
آب /أغسطس إلى كانون األول /ديسمبر .ونظراً إلى أن
وفرت الغازات المستنفدة لألوزون ال تتغير إال ببطء،
فإن حجم ثقب األوزون في أي سنة بعينها يتوقف إلى
حد بعيد على األحوال الجوية .وقد كانت األحوال الجوية
خالل شتاء وربيع  2014مماثلة لما رصدناه في .2013
وتشير التحليالت التي أجريت في كل من اإلفضاء لإلدارة
الوطنية للمالحة الجوية والفضاء ( )NASAوالمعهد الملكي
الهولندي لألرصاد الجوية ( )KNMIإلى أن المساحة العظمى
لثقب األوزون في  24.06( 2014مليون كم 2في  11أيلول/
سبتمبر ،و 23.0مليون كم 2في  16أيلول /سبتمبر ،على
التوالي) كانت مماثلة لما كانت عليه في 24.01( 2013
مليون كم 2في  16أيلول /سبتمبر ،و  23.1مليون كم 2في
 15أيلول /سبتمبر على التوالي).

الظواهر الجوية والمناخية الرئيسية في مختلف
أنحاء العالم في 2014
• كانت أوروبا حارة بشكل غير معتاد في  ،2014وأبلغ  19بلداً عن درجات حرارة قياسية
خالل العام.
• حدثت فيضانات في منطقة البلقان في أيار /مايو وحزيران /يونيو ،في البوسنة والهرسك
وكرواتيا وصربيا.
• أدت األمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في بنغالديش وباكستان والهند في آب /أغسطس
وأيلول /سبتمبر ،وفي سري النكا في كانون األول /ديسمبر.
• حدثت فيضانات في المغرب وموزامبيق وجنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا والصومال
وجمهورية تنزانيا المتحدة.
• حدثت فيضانات في باراغواي واألرجنتين وبوليفيا والبرازيل جراء فيضان حوض نهر
بارانا.
• عانى شرقي ووسط البرازيل حالة جفاف

حادة.

• عانت هندوراس وغواتيماال والسلفادور ونيكاراغوا حاالت جفاف

حادة.

• بلغت تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي أرقاما ً مرتفعة جديدة
في .2013
• بلغ متوسط منسوب البحار على نطاق العالم والمحتوى الحراري للمحيطات مستويات
قياسية أو شبه قياسية.
• بلغ الحد األقصى لنطاق الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية رقما ً قياسيا ً جديداً
للسنة الثالثة على التوالي.
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تحديد األسباب :تطبيقات على درجات الحرارة القياسية
المسجلة في عام  2014على نطاق العالم وفي المملكة
المتحدة
المرجعChristidis, N., P.A. Stott and F.W. Zwiers, Fast- :
track attribution assessments based on pre-computed
estimates of changes in the odds of warm extremes.
Climate Dynamics, 2015 (online early-view). Authors:
Nikos Christidis, Peter Stott

توضح دراسات الكشف عن التغيرات المناخية وتحديد
أسبابها أن التأثير البشري على المناخ يسهم بشكل رئيسي
في االحترار الواضح الجلي لنظام المناخ العالمي المرصود
منذ خمسينات القرن العشرين ،طبقا ً لما جاء في تقرير تقييم
التقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
( .)IPCCكما أن التأثير البشري يؤدي إلى ارتفاع هام في
درجات الحرارة اإلقليمية على كل من المستوى القاري
ودون القاري .ويتوقع أيضا ً أن يؤدي التطور في توزيع
درجات الحرارة نحو نظم أكثر احتراراً إلى زيادات في
وتيرة وشدة الظواهر الحارة المتطرفة .ومن المثير لالهتمام
مالحظة أن ،على عكس التباطؤ المرصود منذ  15عاما ً
في زيادة متوسط درجات الحرارة على نطاق العالم ،فإن
تواتر القيم المتطرفة المرتفعة لدرجات الحرارة مستمر
في الزيادة عبر مجموعة من النطاقات المكانية .ومجاالت
البحوث سريعة التطور لتحديد أسباب الظواهر تستحدث
أدوات علمية جديدة لتحديد مدى تأثير تغير المناخ الناجم
عن أنشطة بشرية في الظواهر المتطرفة عن طريق تقدير
التغير في احتمال حدوث ظواهر متطرفة ،قياسا ً بمناخ
افتراضي ال يتأثر باألنشطة البشرية .وفي هذه الحالة،
يطبق أسلوب جديد لتحديد أسباب الظواهر على متوسط
درجات الحرارة القياسية المسجلة في عام  2014على
نطاق العالم وفي المملكة المتحدة.
والهدف من عمليات تقييم أسباب الظواهر هو تحليل
إسهامات مختلف العوامل التي يحتمل أن تؤثر على
الظاهرة ،مثل دوران الغالف الجوي واألنساق السائدة
لتقلبية المناخ وحالة المحيطات في وقت حدوث الظاهرة،
فضالً عن أثر أوجه القسر المناخي الخارجية مثل انبعاثات
غازات االحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة بشرية.
وتظهر هذه التقييمات عادة بعد حدوث الظاهرة بعام
أو أكثر ،ويمكن من ثم تصنيفها بمثابة «مسار بطيء».
وكثيراً ما توجه أسئلة إلى العلميين مع ذلك بشأن دور
تغير المناخ فور حدوث ظاهرة متطرفة شديدة التأثير،
ويطلب منهم تقديم تحليل علمي رصين على نطاقات زمنية
متوسطة .ومن ثم يجري إعداد أساليب «سريعة المسار»
لتحديد األسباب لتقديم تقييمات سريعة بشأن كيف يمكن أن
يكون التأثير البشري قد غيَّر احتماالت حدوث الظواهر
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بشكل عام ،أي بغض النظر عن األوضاع المحددة في
وقت حدوث الظاهرة قيد البحث ،إلى حين توافر دراسات
بطيئة المسار أكثر شموالً .وقد نشر علمييون من مركز
هادلي التابع لدائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة العام
الماضي منهجية سريعة المسار لتحديد األسباب استناداً
إلى جداول تضم قيما ً محسوبة مسبقا ً للتغير في احتمال
حدوث الظواهر المتطرفة لدرجات الحرارة .ويمكن إعداد
هذه الجداول ألي منطقة في العالم ،وهي متوافرة لدراسة
الظواهر المتطرفة لدرجات الحرارة السنوية والموسمية.
وتتألف المنهجية من ثالث خطوات .الخطوة األولى تتمثل
في إجراء أفضل تحليل ممكن للبصمة ،ويجمع هذا التحليل
معلومات مستمدة أحدث نماذج مناخية وقواعد بيانات
عمليات الرصد لتقديم تجاوب درجات الحرارة العالمية مع
العوامل المناخية المؤثرة المختلفة .وفي الخطوة الثانية،
تشتق المعلومات اإلقليمية من التجاوب العالمي للمنطقة
محل االهتمام .وأخيراً ،يدرج األثر اإلجمالي المستحث
للتقلبية المناخية الداخلية في التحليل ،وتعد التوزيعات
اإلقليمية لدرجات الحرارة مع التأثير البشري وبدونه .
ويوضح الشكل  15توزيعات الشذوذ في درجات الحرارة
الناجمة عن ذلك بشأن (أ) المتوسط السنوي العالمي ،و(ب)
المتوسط السنوي للمملكة المتحدة .ويتضمن الشكل  15أيضا ً
درجات الحرارة المرصودة في عام .2014
وبعد إعداد توزيعات درجات الحرارة اإلقليمية ،يمكن
تقدير احتمالية حدوث تجاوز تعبئة درجات الحرارة
المتطرفة ،اقترانا ً بالتأثير البشري وبدونه .ويمكن من ثم
إعداد جداول التغيير المحتمل بالحصول على التقديرات
االحتمالية بشأن مجموعة متنوعة من العتبات .وبمجرد
الوصول إلى مستوى رقم قياسي أو تحطيمه ،مثلما هو
الحال بالنسبة إلى الحالتين قيد االستعراض ،تقدم الجداول
تقييما ً لحظيا ً ألثر العوامل البشرية المؤثرة على الظاهرة.
وقد م َّكن هذا دائرة األرصاد الجوية بالمملكة المتحدة من
إصدار نشرة إخبارية عن درجات الحرارة القياسية بمجرد
وقوع الظاهرة .وفيما يتعلق بالمتوسط العالمي لدرجات
الحرارة السطحية ،يرد الرقم القياسي المرصود (الخط
األسود الرأسي في الشكل ( 15أ)) داخل التوزيع األحمر،
ولكن في مؤخرة درجات الحرارة المتطرفة في التوزيع
األخضر .وهذا يوحي بأن الرقم القياسي ما كان ليتحقق
أو يُحطم في ظل المناخ الطبيعي دون تأثير العوامل
البشرية المؤثرة.

وتقع درجات الحرارة القياسية للمملكة المتحدة عام  2014المنسوبة ألنشطة بشرية على هذا النطاق الصغير .أما
في كل من التوزيعين ،وإن كان يقترب أكثر من عامود على النطاق العالمي ،فإن اإلسهام النسبي للعنصر البشري
الحرارة المتطرفة في التوزيع األخضر (الشكل ( 15ب)) .أكبر بكثير ،ولذا فقلما تتداخل التوزيعات .ويُقدر أن التأثير
والتوزيعات الخاصة بالمملكة المتحدة أوسع نطاقا ً وتتداخل البشري يزيد بعشرة أمثال احتمال تحطيم درجات الحرارة
بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع التقلبية الطبيعية قياسا ً بالتغييرات القياسية المرصودة في المملكة المتحدة.
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الشكل  .15توزيعات
الشذوذ في (أ) المتوسط
السنوي العالمي ،و(ب)
المتوسط السنوي لدرجات
الحرارة في المملكة
المتحدة قياسا ً بالفترة
 ،1990-1961استناداً إلى
المنهجية السريعة المسار
لتحديد األسباب ،اقترانا ً
بالتأثير البشري (الخط
األحمر) على المناخ،
وبدونه (الخط األخضر)؛
و ُتعرض درجات الحرارة
القياسية لعام  2014بخط
أسود رأسي.
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