
 

 دراسة التغير المناخي

 عماد الخطيب، أيمن الحاج داود

 أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

 فريدريش جرستنجاربه

 جامعة بوتسدام –معهد أبحاث أثر التغير المناخي 

GLOWA  –  Jordan River 



 ؟“المناخ”ما هو 

 

سنة  30المحسوب عادة على فترة زمنية تمتد إلى ( Weather)هو معدل الطقس  (Climate)المناخ 

المناخ ليس بالضبط الطقس لمنطقة معينة، فالطقس هو مصطلح لوصف حالة . لمنطقة معينة ولفترة معينة

 .لفترة زمنية قصيرة( Atmosphere)الجو 

 

 

 :عناصر المناخ تشمل

 ،(Precipitation)التهطال  •

 ،(Temperature)درجة الحرارة  •

 ،(Humidity)الرطوبة  •

 ،(Sunshine)التشميس  •

 ،(wind Speed and Direction)سرعة الرياح واتجاهها  •

 ظواهر معينة مثل الضباب، الصقيع، الخ •

 

 تعريفات



 ؟“التسخين العالمي“و“ التغير المناخي”ما هو 

 

هو مصطلح يطلق بعض األحيان على األشكال التي تصف حيود  (Climate Change)التغير المناخي 

ولكن وبما أن مناخ الكرة أالرضية ال يمكن وصفه كحالة إستاتيكية فإن المصطلح . المناخ عن النمط السائد

وفي بعض األحيان يستخدم . يستخدم لوصف تغير واضح وكبير من حالة مناخية معينة إلى حالة أخرى

مصطلح التغير المناخي مع مصطلح التسخين العالمي، ولو أن العلماء يستخدمون مصطلح التغير المناخي 

 .  بشكل أوسع، حيث يشمل المصطلح أيضاً التغيرات الطبيعية

 

وهو مصطلح يعني الزيادة التدريجية في معدل درجة الحرارة  (Global Warming)التسخين العالمي 

وأثر هذه الزيادة على تغير ( Greenhouse Effect)السطحية لألرض كنتيجة لما يعرف بتأثير الدفيئة 

لقد حدث تسخين عالمي خالل ماليين السنوات السابقة بتأثير مباشر للتغيرات . األنماط المناخية العالمية

الطبيعية التي حصلت على سطح الكرة األرضية، ولكن المصطلح يستخدم بشكل خاص لوصف والتنبأ 

 Greenhouse)بمستويات التسخين لسطح الكرة األرضية نتيجة لزيادة انبعاث غازات الدفيئة 

Gases.) 

 تعريفات



 ؟“غازات الدفيئة”ما هي 

 

هي الغازات التي لدى جزيئاتها القدرة على امتصاص  (Greenhouse Gases)غازات الدفيئة 

وبقرب هذه . اإلشعاعات الحرارية طويلة الموجة والتي تنبعث مباشرة من سطح األرض إلى الجو المحيط

 (.Heat Inversion)الغازات من سطح األرض وزيادة كمياتها يحصل ما يعرف باإلنحباس الحراري 

 

 :تنطلق هذه الغازات نتيجة إلجراءات طبيعية، وهي

 .بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون الميثان، ثاني أكسيد النيتروز، واألوزون •

 

 :كما أن للنشاطات اإلنسانية دور في انبعاثها

 .ثاني أكسيد الكربون ينبعث عند حرق النفايات الصلبة، الوقود األحفوري، والخشب •

كما ينبعث عند تحلل النفايات العضوية في . ينبعث عند إنتاج ونقل الفحم، الغاز الطبيعي، والنفط: الميثان•

 .مكبات النفايات،  وفي مزارع الماشية

وأيضاً من خالل حرق النفايات , ثاني أكسيد النيتروز ينبعث من خالل النشاطات اإلقتصادية والزراعية •

 .  الصلبة والوقود األحفوري

 تعريفات



 ؟“مؤشرات التغير المناخي العالمي”ما هي 

 

وهي مؤشرات تم  (Global Climate Change Indicators)مؤشرات التغير المناخي العالمي 

 :مالحظتها وتسجيلها خالل القرن العشرين وحتى نهايته ومنها

 

وقد سجلت العشر . درجة مئوية 1,0 – 0,5إرتفاع متوسط درجة الحرارة السطحية لألرض في حدود  •

 .أسخن سنة تم تسجيلها 1998كانت سنة . سنوات نهاية القرن الماضي أعالها

إنخفاض الغطاء الجليدي في النصف الشمالي من الكرة االرضية وانخفاض الثلوج الطافية في المحيط  •

 .القطبي الشمالي

 .سنتمتراً  20 – 10زيادة مستويات البحار عالمياً بقيم تتراوح ما بين  •

 %.1زيادة التهطال فوق اليابسة عالمياً بنسبة تصل إلى  •

 (   Extreme Rainfall Events)زيادة حاالت نزول المطر المتطرفة  •

 تعريفات



 العالقة بين غازات الدفيئة والتسخين



 ؟“معدل وحجم التغير المناخي”ما هو مستقبل 

 

على  (Rate & Magnitude of Climate Change)معدل وحجم التغير المناخي  يعتمد مستقبل

 :األمور التالية

 

 .كميات غازات الدفيئة المنبعثة •

 .حساسية المناخ لهذه الغازات ولتركيزها •

 (  Aerosol Emissions)الدرجة التي يمكن تعديل التأثير من خالل إنبعاثية القطرات  •

 

 :تعتمد سيناريوهات اإلنبعاثية على الفرضيات التالية

 .مستقبل النمو السكاني واإلقتصادي •

 .حجم الطاقة المستهلكة •

 .التطور التكنولوجي•

 . إستخدامات األراضي•

 تعريفات



 

إقليمية للتغير المناخي ( Scenarios) سيناريوهاتمن دراسة والتنبأ بالتغير المناخي هو تطوير  الهدف

 . الذي يمكن أن يحصل على فترات طويلة تمتد إلى مئة سنة

 

 :تعتمد دراسة التغير المناخي وتطوير سيناريوهاته على ثالثة طرق

 

 Computer Climate Simulation Modelsنماذج محاكاة المناخ الحاسوبية 1.

 .ثالثية األبعاد تعتمد الرياضيات والفيزياء•

 الخ..مدخالتها بيانات ومعطيات مناخية، اوروغرافية، فيزيائية، •

 يمكن أن تعطي نتائج لفترات زمنية طويلة ولهذا فهي تدار بأجهزة حاسوب عمالقة•

 تحاكي تأثير زيادة غازات الدفيئة على درجة حرارة األرض•

 Climate Statistical Analysis Models نماذج التحليل اإلحصائي المناخية 2.

 تستخدم معطيات مناخية لفترات زمنية طويلة لتحليلها بطرق إحصائية

 تستخدم طرق تجميع البيانات ومعالجتها وتوزيعها على مجموعات تشكل أنماط مناخية معروفة

 (Supercomputers)ال تحتاج بالضرورة إلى حواسيب عمالقة 

 Data Assimilationفيما يعرف ب  2و  1استخدام نتائج الطريقتين 3.

يتم حالياً تطويرها حيث تستخدم نتائج نموذجي التحليل اإلحصائي والمحاكاة لبناء سيناريوهات •

 أكثر دقة 

 دراسة والتنبأ بالتغير المناخي المستقبلي



 بعض من مخرجات النماذج ومقارنتها بالقيم المرصودة



 مخرجات النماذج للتغير في التهطال 



 

 :تتكون األهداف الخاصة بدراسة التغير المناخي في اآلتية

 

 التنبأ بالتغير المناخي وأثره على منطقة نهر األردن 1.

دراسة اإلختالف الزمني والبعدي في التهطال ودرجة  •

 الحرارة للمنطقة

 مدى وشدة ومواقع حاالت الطقس المتطرفة في المنطقة •

التغذية الراجعة من التغير الحاصل في استخدامات  •

 األراضي على المناخ

 

 تطوير سيناريوهات التغير المناخي لغرض تحليل التأثيرات 2.

 

، النظم (2)المياه : مجموعات العمل أالخرى داخل المشروع التي يتم التعاون معها

، التكامل ومشاركة المعنيين (4)، إستخدامات األراضي (3)اإليكولوجية الطبيعية 

(5) 

 الخاصة بدراسة التغير المناخي( 1)مجموعة العمل 



 والمجموعات األخرى ( 1)العالقة بين مجموعة العمل 

 المياه

 المناخ

الجوفية من خالل التغير /وصف التغير في اتزان المياه السطحية 
 :المناخي

 

 :يحتاج إلى 
 

التوزيع الزمني والطولي للتهطال، درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح وشدة •
 اإلشعاع الشمسي

 (الفيضان والجفاف)التغير في الحاالت المتطرفة •
 كمية الثلوج ومستوياتها على المرتفعات العالية •
 التبخر والنتح•

   2كم 50 – 5: توزيع طولي
   شهر -يوم  1من: توزيع زمني



 والمجموعات األخرى ( 1)العالقة بين مجموعة العمل 

النظام 

 اإليكولوجي

 المناخ

من خالل التغير ( Vegetation)وصف التغير في المحاصيل  
 :المناخي

 :يحتاج إلى 
 

 كمية التهطال وتوزيعها: سيناريوهات التهطال•
 سيناريوهات درجات الحرارة•
 

  2كم 50 – 5: توزيع طولي

 ( قيم متوسطة، إنحراف معياري)شهر –يوم  1من : توزيع زمني



 والمجموعات األخرى ( 1)العالقة بين مجموعة العمل 

إستخدامات 

 األراضي

 المناخ

وصف اإلنتاجية لألساليب الزراعية المستخدمة بسبب التغير 
 المناخي

 

 :يحتاج إلى
 

 التهطال، درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح•
 رطوبة التربة ودرجة حرارتها•
 التغير في األحداث المتطرفة•
 

   2كم 50 – 5: توزيع طولي
 أسبوع وتغير الفصلي –من ساعة : توزيع زمني



 والمجموعات األخرى ( 1)العالقة بين مجموعة العمل 

-اإلجتماعي

 اإلقتصادي

 المناخ

الدخل الكلي لقطاع : وصف لألثر اإلقتصادي بسبب التغير المناخي
 الزراعة كدالة في التهطال ودرجة الحرارة

 اإلقتصادي-وصف لألنظمة التحليلية ولسيناريوهات اإلجتماعي
 

 يحتاج
 التهطال، درجة الحرارة•
 التغير في األحداث المتطرفة•

   2كم 50 – 5: توزيع طولي
 شهري والقيم والمتغيرات الفصلية: توزيع زمني



 المنطقة المناخية التي ندرسها

 

درجة شماالً  50 – 22المنطقة الممتدة من 

درجة شرقاً والتي  100 - 30ومن 

تشكل الجزء الشرقي من آسيا تشمل 

في هذه المنطقة . دولة 20أكثر من 

تتشكل المنخفضات الجوية خالل 

.  آذار من السنة –الفترة كانون ثاني 

وبالرغم من هذه المنخفضات إال أن 

أما النسبة . كمية التهطال تعتبر قليلة

التبخير والنتح فتصل -إلى-بين التهطال

وهي نسبة تتميز بها  0,45إلى 

المناطق الجافة وشبه الجافة والتي 

 .تميز المنطقة



 ( 1)الوسائل المستخدمة في مجموعة العمل 

 الوسائل المستخدمة في دراسة التغير المناخي 
 

 Dynamic Downscalingنماذج محاكاة حاسوبية تستخدم ما يعرف 1.
 HadCM3 و   ECHAM 4برامج محاكاة•
 MM5برنامج المحاكاة •

 .برامج تم تطويرها خالل العشرين سنة الماضية وهي تشغل على حواسيب عمالقة
 

  Multivariate Statistical Downscalingبرامج إحصائية تحليلية تستخدم ما يعرف 2.
 تستخدم معلومات ومعطيات مسجلة خالل فترة زمنية طويلة•
 يتم تحليلها إحصائيا  •
 من خالل المخرجات يتم بناء سيناريوهات التغير المناخي•



 المنطقة التي تم إختيارها لدراسة التغير المناخي 

المساحة التي تم إستخدامها في الدراسة اإلحصائية تقع في 

 :حدود

 درجة شمال 38 –درجة   27

 درجة شرق 43 –درجة   03

 



 التحليل اإلحصائي 

تحليل معطيات محطات الرصد 

األرضي لقيم درجة الحرارة والتهطال 

والتي تم  2003-1901للسنوات 

الحصول عليها من معهد أبحاث التغير 

 .المناخي

تم تحليل المعطيات وتوزيع النتائج على 

( Cluster)مجموعة ( 1-13) 13

 .تمثل نوع من أنواع المناخ

يتم اآلن تحليل النتائج وسيتم نشرها 

وبناء السيناريوهات خالل الشهرين 

 .القادمين

سيتم في المرحلة الثانية إستخدام برامج 

المحاكاة ومقارنة النتائج باستخدام طريقة 

Data Assimilation. 

  



 :الشركاء في الدراسة

 

 فلسطين –أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 1.

 ألمانيا –معهد بوتسدام ألبحاث أثر التغير المناخي 2.

 المانيا -مركز األبحاث في كارلسروهة 3.

 

 

 

1. Palestine Academy for Science and Technology - Palestine 

2. Potsdam Institute for Climate Impact Research – Germany 

3. Karlsruhe Research center - Germany 

 الشركاء



 

 

 

 

 

 

 

 شكرًا لحسن إستماعكم


