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اإلنذار املبكر والقضايا الناشئة واملستقبلية

العمل مع النباتات والرتبة واملياه من أجل تربيد املناخ وإعادة ترطيب األماكن الطبيعية يف كوكب األرض
معلومات أساسية

رش برنامج األمم املتحدة للبيئة موجز ِ
التبص لتسليط الضوء عىل نقط ٍة
ات ُّ
ين ُ
التغي البيئي ،أو ِ
علمي ناشئ ،أو مناقشة
ساخن ٍة من نقاط ُّ
عرض موضو ٍع ٍّ
قضية بيئية ُمعارصة .وتتاح للجمهور فرص ُة معرفة ما يحدث لبيئتهم املتغرية
باستمرار وعواقب الخيارات اليومية يف الحياة ،والتفكُّر يف االتجاهات
املستقبلية للسياسات .يف هذا اإلصدار الخامس والعرشين ،سنفهم بشكلٍ
أفضل العالقات املتشابكة ما بني النباتات والرتبة واملياه عىل سطح األرض،
وكذلك ضمن الغالف الج ِّوي ومعه ،وما ينجم عنها من تدفُّقات الطاقة
يرشح هذا اإلصدار كيف تساع ُد هذه العالقات يف الح ِّد من تغري
املتبادلة .كام
ُ
املناخ ،وإنشاء نظام بيئي مرنٍ يف الوقت ِ
نفسه.

ملخص

يؤدي التدمري املتواصل للغابات ،وتدهور الرتبة ،وما يتبع ذلك من ٍ
نقص يف
مخزون مياه الرتبة األرضية وقلة احتفاظ الرتبة باملياه يف األماكن الطبيعية
إىل خللٍ يف حركة املياه ضمن الغالف الج ِّوي وع َربه .وينج ُم عن هذا الخلل
تبدالت كبرية يف هطول االمطار ،األمر الذي قد يقلِّل تساقط األمطار ويزيد
حاالت الجفاف يف أماكن كثرية من العامل ،ويسبِّب ارتفاعاً يف درجات الحرارة
اإلقليمية وتفاقامً لتغري املناخ .وتؤثر هذه التغريات عىل املناخ اإلقليمي ،لكن
تأثريها قد يصل إىل مناطق بعيدة أيضاً .ومن املمكن أن يساعد فه ُم العالقات
املتشابكة ما بني النباتات والرتبة واملياه ،وكذلك ضمن الغالف الجوي ،وما
ينج ُم عنها من دفُّقات الطاقة املتبادلة ،يف الح ِّد من تغري املناخ وإنشاء نظام
بيئي أكرث مرون ًة يف الوقت ِ
نفسه.

مقدمة
يؤدي الغطاء النبايت دورا ً هاماً يف تنظيمِ املناخ ،ولكن هذا الدور كثريا ً ما
ٍ
يُغفَل .ومن األمثلة عىل ذلك الفرق بني الوقوف وسط حقلٍ
محروث وأجرد يف
يل أن تحويل
ع ِ
رص أحد أيام الصيف الحارة ،والوقوف يف غاب ٍة كثيفة .من الج ِّ
اض زراعية أو مناطق حرضيَّة يسبِّب تغرياتٍ
الغابات ،عىل سبيل املثال ،إىل أر ٍ
كبري ًة من شأنها التأثري يف املناخ.
سطح حقلٍ مزرو ٍع
ال تتجاوز نسبة اإلشعاع الشميس اإلجاميل الذي يبل ُغ َ
بكثافة وتُستخدم يف البناء الضويئ ، %1فيام تعمل نسبة - 5 %10عىل
تسخني الهواء ("الحرارة املحسوسة"(أ)) .ويُستخدم أكرث من 70 %من اإلشعاع
من أجل ال َّنتح النبايت ،حيث يتحول املاء السائل إىل بخار املاء ،وهي عملية
احتساب األسطح غري
تستهلك كثريا ً من الطاقة ("الحرارة الكامنة"(أ)) .ومع
ِ

املزروعة واملسطحات املائية ،فإن ما يقارب 50 %من الطاقة الشمسية التي
تصل إىل سطح األرض يُستخ َدم من أجل تبخُّر املاء ِ
ونتحه ("التبخُّر وال َّنتح"
(ب) 4-1
).

االنعكاس%10 :

تدفق الحرارة املحسوسة%10-5 :
تدفق الحرارة الكامنة%80-70 :

البناء الضويئ%1 :
الحرارة يف الكتلة األحيائية%1 :

تدفق الحرارة األرضية%10-5 :

الشكل  :1توزُّع الطاقة الشمسية الساقطة عىل الغطاء النبايت.
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حقوق الصورةShutterstock.com :

ومع ارتفاع هذه الكتل الهوائية إىل الغالف الج ِّوي ،سيتكثَّف بخار املاء يف
نهاية املطافُ ،مطلقاً القدر نفسه من الطاقة الذي استُهلِك عىل سطح األرض،
السحب املتشكِّلة حديثاً فستعكس
ويتب َّد ُد يش ٌء من تلك الطاقة يف الفضاء .أما ُّ
وتصبح املصدر الجديد للهطول.
اإلشعاع الشميس الوارد
ُ
___________________
(أ) الحرارة الكامنة واملحسوسة هي أنوا ٌع من الطاقة التي ت ُطلق إىل الغالف الج ِّوي أو تُ تَ ُّص فيه .ترتبط الحرارة الكامنة
بالتغريات يف األطوار بني السوائل والغازات واملواد الصلبة .أما الحرارة املحسوسة فرتتبط بتغريات درجة حرارة الغاز أو
اليشء من دون تغيري الطَّور)https://climate.ncsu.edu/edu/Heat( .
(ب) هو اجتامع عمل َّيتي تبخُّر املاء ونتحه من سطح األرض إىل الغالف الج ِّوي.
شعبة العلوم
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نهج التفكري وفق األنظمة

أهم املؤثرات السببية يف هذا النظام  -أدى استخدام البرش املتزايد لألرايض إىل
مم يؤدي
تضاؤل الغطاء النبايت ،وتدهور الرتبة ،وضعف احتفاظ األرض باملاءَّ ،
بشكلٍ مبارش إىل نقص التبخُّر وال َّنتح وارتفاع درجات حرارة األرض ،فتؤث ِّر
بدورها عىل ارتفاع درجات الحرارة العاملية .ومن شأن تزايد الغطاء النبايت عىل
ال ِّرب أن يرفع خصوبة الرتبة ويستعيد املياه الجوفية ويزيد التبخُّر وال َّنتح ،فيزيد
السحايب ،يزيد
السحايب وتتحسن كمية هطول املطر .مع زيادة الغطاء َّ
الغطاء َّ
تربيد الغالف الج ِّوي بسبب االنعكاس اإلضايف لإلشعاع الشميس الوارد ،فضالً
تحسن إعادة نقل الطاقة إىل الفضاء ،ولهذين العاملَني معاً تأثريات منظِّمة
عن ُّ
عىل احرتار األرض .وعندما يض ُعف هذا التأثري التفاعيل امل ُوازِن ،ستسخُن
األرض مسبب ًة مزيدا ً من حاالت الجفاف التي ستشت ُّد وطأتها مع تناقص كمية
هطول املطر وكرثة حرائق الغطاء النبايت ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل احرتار
ٍ
سياسات تع ِّزز
عكس هذه الدورات من خالل
األرض أكرث فأكرث .ومن املمكن ُ
استخدام األرايض بطرقٍ تزيد الغطاء النبايت وتحسن احتفاظ الرتبة باملاء)+( .
يحدث التأثري يف االتجاه نفسه )-( ،يحدث التأثري يف االتجاه املعاكس.

استخدام
اإلنسان لألرايض

الغطاء النبايت
والرتبة واالحتفاظ
باملاء

التبخر والنتح

هطول املطر

السحايب
الغطاء َّ

درجة حرارة األرض

الطاقة املفقودة
يف الفضاء

الجفاف

حرائق
النباتات
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تأثري األلبيدو

احرتار
األرض
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ملاذا تُشكّل هذه املسألة أهمية؟

ٍ
تُق َّدر كمية املياه املتساقطة عىل سطح األرض عىل شكلِ
هطوالت بحوايل 120
ألف كيلومرت مكعب يف السنة ،حيث يصدر حوايل  %60منها عن املحيطات،
عتب ال َّنتح النبايت مصدرا ً ملا بني 60
و %40من اليابسة (انظر الشكل  6 ،5.)2ويُ َ
يبي مدى أهمية
و %80من هذه الرطوبة الجوية الصادرة عن الربَّ ،8 ،7 ،2
مم ِّ
دور الغطاء النبايت يف تغذية دورة الهطول ،وكذلك يف نقل الطاقة من األرض
إىل الطبقات العليا للغالف الج ِّوي.

وحتى ٍ
عهد قريب ،كان يُعتق ُد أن تأثري البرش عىل كمية بخار املاء يف الغالف
الجوي ال يُذكَر باملقارنة مع التبخُّر من املحيطات .إال أن تأثري البرش عىل بخار
املاء يف الغالف الجوي ناب ٌع من التغريات الهائلة التي طرأت عىل الغطاء األريض
بفعل البرش ،وليس فقط بسبب االنبعاثات الصناعية ،كام كان يُزعم يف السابق.
وبالفعل ،هناك تأثري كبري للتغريات يف الغطاء األريض عىل دور ِ
ات بخار املاء يف
11-9
الغالف الجوي.
فقد العامل حوايل نصف غاباته منذ بدء الزراعة (وحدثت معظم حاالت إزالة
الغابات منذ عام  13، 12)1950لتتحول إىل حقو ٍل ذات غطاء نبايت أقل كثاف ًة
720
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0
00
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48
الوحدات :كيلومرت مكعب
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املحيطات

اليابسة

املحيطات

الشكل  :2تدفُّقات املياه عاملياً .من إجاميل كمية املطر املتساقط عىل القارات واملقدَّرة بـ  120ألف كيلومرت مكعب ،يأيت  72ألف كيلومرت مكعب من املحيطات ،بينام يصدُر  48ألف كيلومرت مكعب عن اليابسة .ومن هذه الكمية األخرية ،ين ُتج  %80-60عن ال َّنتح
11
النبايت20 ،و %40-عن املسطحات املائية والرتبة .يعود  23ألف كيلومرت مكعب من التبخُّر وال َّنتح الصادر عن اليابسة إىل املحيط عن طريق رطوبة الهواء؛ و ُي ُ
ساق  40ألف كيلومرت مكعب من املياه إىل املحيطات عرب األنهار.
املخطط البياين :معدّل من  .Pearce72إعادة الطبع بإذن من الجمعية األمريكية لتقدم العلوم (.)AAAS
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بكثري .ما هي تأثريات هذه التغريات الكبرية يف الغطاء األريض الناجمة عن فعل
البرش عىل تدفُّقات املياه والطاقة يف العامل؟

النتائج الرئيسية
األشجار بوصفها مولِّدات لبخار املاء
كل شجر ٍة يف الغابة هي مبثابة نافورة ماء ،فهي متتص املاء من الرتبة عن طريق
ُّ
جذورها ،وتدفع به عرب جذعها وأغصانها وأوراقها ،وتح ِّرره يف الغالف الجوي
ٍ
مشمس عادي ،ميكن أن
عىل شكل بخار ماء عرب مسامات أوراقها .يف يومٍ
تنتَح الشجرة الواحدة عدة مئات من الليرتات من املاء ،فت ِّربد محيطها بطاق ٍة
قدرها  70كيلو واط لكل  100ليرت من املاء ،أي أن تأثريها امل ِّربد يعادل جهازي
تكييف منزليني يعمالن عىل مدار  42ساعة .14, 15ومبا أن أعداد األشجار تصل
إىل مليارات ،فهي ت ُنتج أنهارا ً عمالقة من املاء تجوب الهواء ("األنهار الطيارة")،
ٍ
ٍ
تصل
مسافات ُ
هطوالت عىل
السحب وتسبِّب
وهذه بدورها تك ِّون ُّ
17 ،16
إىل املئات أو حتى اآلالف من الكيلومرتات (الشكل .)3
التبخُّر وال َّنتح مصدراً للهطول
عىل مستوى العامل ،ينشأ  %60-40من املطر املتساقط عىل اليابسة عن الرطوبة
وجل تلك الرطوبة
التي يولدها التبخُّر وال َّنتح الربي يف االتجاه املقابل للرياحُّ ،
ناتج عن نتح األشجار 18-20 ،14 ،11.ويف بعض مناطق العامل ،تصل هذه النسبة إىل
ٌ
 %70من كمية هطول املطر 11.وتصبح عملية إعادة التدوير هذه أكرث بروزا ً مع
التوغُّل داخل اليابسة (الشكل .)4
ال تشغ َُل الغابات االستوائية الدامئة الخرضة والعريضة األوراق أكرث من %10
من مساحة اليابسة يف العامل ،لكنها تساهم بنسبة  %22يف التبخُّر وال َّنتح عىل
مستوى العامل ،22األم ُر الذي يؤكد أهميتها يف الدورة فوق اإلقليمية للمياه.
عاد ًة ما ترتاوح املسافات التي تقطعها الرطوبة املتبخرة من ال ِّرب عرب الغالف
الجوي قبل أن تتساقط مجددا ً عىل األرض ما بني  500و 5000كيلومرت؛ وعاد ًة
ما يستغرق النطاق الزمني لذلك ما بني  8و 10أيام 24-23.عىل سبيل املثال ،ت ُع ُّد
11
الرطوبة املتبخِّرة من ب ّر أوراسيا مسؤول ًة عن  %80من موارد املياه يف الصني.
أما املصدر الرئييس لألمطار يف حوض الكونغو فهو الرطوبة املتبخرة فوق رشق
أفريقيا ،وت ُعد مياه حوض نهر الكونغو بدورها مصدرا ً رئيسياً للرطوبة املسببة
لهطول األمطار يف منطقة الساحل 11.أما حالة الغابة املطرية يف غرب أفريقيا
شعبة العلوم
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ٍ
مسافات طويل ًة تكسوها الغابات التي تلعب دورا ً أساسياً يف تك ُّون هذا البخار ،فهي مبثابة مضخة ما ٍء عمالقة متتص مليارات الليرتات من املاء وتطلِقها عىل شكل رطوبة.
الشكل  :3تنقل األنهار الطيارة بخا َر املاء
املخطط البياين :معدّل من  .Pearce72إعادة الطبع بإذن من الجمعية األمريكية لتقدم العلوم (.)AAAS

يفس ش َّدة تأث ُّر
فهي هامة بصور ٍة خاص ٍة من أجل تدفق نهر النيل 25.وهذا ما ِّ
الهطول بالتغريات التي تطرأ عىل استخدام األرايض الواقعة خارج أحواض
األنهار أكرث من تلك الواقعة داخلها ،حتى يف أحواض األنهار الكربى ومنها
األمازون والكونغو واليانغستي .وحتى يف أحواض األنهار التي ال متت ُّد عرب عدة
ٍ
بلدان ،تأثرت معدالت التدفق بشكلٍ
ملحوظ باستخدامات األرايض الواقعة يف
26
بلدانٍ أخرى.

الس ُحب ،وال يقترص ذلك عىل املناطق املدارية فحسب ،بل عىل
عىل تشكُّل ُّ
ٍ
تناقصات ملحوظ ٍة يف
املناطق املعتدلة أيضاً :قد يؤدي اختفاء الغابات إىل
30
تبي بال َّنمذجة أن
السحايب ِّ
الغطاء َّ
املحل وبالتايل يف كمية هطول املطر .وقد َّ
إزالة الغابات عىل نطاقٍ واسعٍ يف العامل يف خالل الفرتة بني القرن الثامن عرش

ومنتصف القرن التاسع عرش قد أدت إىل انخفاض يف معدل األمطار املوسمية
ضعف يف دوران
لشبه القارة الهندية وجنوب رشق الصني ،كام نج َم عنها
ٌ
الرياح املوسمية اآلسيوية الصيفية 31.ويف املناطق املدارية ،طرأت تبدُّالتٌ
ملحوظة عىل ِ
الحمل ال ُّركامي العميق نتيج ًة للتغريات يف األماكن الطبيعية
(ويتمثَّل معظمها يف تحويل الغابات إىل أر ٍ
اض زراعية) .وهذا ال يؤثر عىل
مسافات بعيدة من خالل عملياتٍ
ٍ
الهطول املحيل فحسب ،بل ميتد أثره إىل
تُع َرف باسم "االرتباطات املتباعدة" .ومن املمكن أن يكون لهذه االرتباطات
يغي الطقس يف تلك
املتباعدة تأثرياتٌ عىل مناطق خطوط العرض األعىل مبا ِّ
املناطق بشكلٍ ملحوظ 10 ،25 ،32 ،33.حتى إن اضطر ٍ
ابات بسيط ًة يف الغطاء
34, 35
األريض يف املناطق املدارية قد تؤث ِّر عىل مناطق خطوط العرض األعىل
36
كام هي حال االرتباطات بني األمازون وشامل غرب الواليات املتحدة مثالً.
وميكن أيضاً أن يسبب اختفاء الغابات هطول أمطار مبعدالت أقل ومواسم
جفاف أط َول عىل املستوى املحيل ،مثلام حدث يف رودونيا ،الربازيل عىل
سبيل املثال ،37أو يف بورنيو حيث لوحظ أن مستجمعات املياه التي تع َّرضت
ألكرب فقدانٍ يف الغابات قد شهدت انخفاضاً بنسبة  %15يف كمية هطول
املطر 38.ويف الهند ،كانت أمناط تناقص كمية هطول املطر يف أثناء فرتة الرياح
املوسمية الهندية متوافق ًة مع التغريات يف غطاء الغابات يف الهند ،ويعود ذلك
إىل تناقص التبخُّر وال َّنتح وما يتبع ذلك من تراجعٍ يف عنرص الهطول امل ُعاد
تدويره 39.وهذا ما يوضِّ ح األمناط الواسعة لتدفقات بخار املاء والهطول.

تغيات استخدام األرايض ،والتبدُّالت يف تدفُّقات الحرارة
ُّ
ت ُظهر النامذج أن التغريات املحلية التي تح ِّول الغابات أو املروج إىل أر ٍ
اض
27
زراعي ٍة تخفض معدالت التبخُّر وال َّنتح األرضية السنوية لها بنسبة .%40-30
وعىل مستوى العامل ،سبَّبت التغريات يف الغطاء األريض يف الفرتة - 1950
 2000انخفاضاً يف معدالت التبخُّر وال َّنتح األرضية السنوية بنسبة  ،%5-4أي
ما يعادل  3500 - 3000كيلومرت مكعب ،وارتفاعاً يف جريان املياه السطحية
بنسبة  27 ،28.%6.8من جهة أخرى ،اكتشف العلامء أن لزيادة الغطاء النبايت
تأثريا ً مربدا ً سببه تحسن فاعلية الحركة العمودية للحرارة وبخار املاء ما بني
29
سطح األرض والغالف الجوي.
التغريات يف مناذج الغالف الجوي بسبب إزالة الغابات
ُّ
السواتل (االقامر االصطناعية) عىل أن للغابات تأثريا ً كبريا ً
تدل ُمشاهدات َّ
اإلنذار املبكر والقضايا الناشئة واملستقبلية

الشكل  :4متوسط نسبة إعادة تدوير الهطول القا ِّري ( .)2008 - 1999كلام كان الرقم أعىل ،زادت كمية الهطول الناتجة عن تبخّر ونتح اليابسة.
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إعادة اإلشعاع من الرتبة الجرداء
يف األحوال العادية ،يتحول أكرث من  %50من اإلشعاع الشميس الذي يبل ُغ
سطح األرض إىل حرارة كامنة من خالل التبخُّر وال َّنتح ،وتنتقل هذه الحرارة
الكامنة بدورها إىل الغالف الج ِّوي لتغذية دورة الهطول ،وينعكس قس ٌم منها
عائدا ً إىل الفضاء.
أما عىل األسطح الجرداء ،مثل األرايض البور واملروج الجافة (يف موسم الصيف
وبعد حصاد القش) ،وعىل األسطح االسمنتية أو اإلسفلتية ،ستمتص الرتبة
كمية أكرب من اإلشعاع الشميس الوارد ،فتسخن ،وتولِّد حرارة محسوسة،

األس الرابع
وتنبعث منها إىل الغالف الج ِّوي طاقة حرارية بكمية متناسبة مع ِّ
لحرارتها امل ُطلَقة (قانون ستيفان-بولتزمان) (الشكل  ،5الشكل .)6
وقد تصل االختالفات يف درجات حرارة األسطح ما بني هذه األسطح الجرداء
ومناطق الغابات ،اعتامدا ً عىل وسط أوروبا كمثال ،إىل °20م يف وقت العرص
صيفاً (الشكل  40.)7ويف جزيرة سومطرة اإلندونيسيةُ ،وج َد أن االختالفات
يف درجات الحرارة بني الغابة واألرض املقطوعة األشجار قد تصل إىل °10م،
ويفس ذلك مجددا ً بتأثري التبخُّر املربد للغابات ،والذي يفوق تأثري البياض
َّ
41
االحرتاري الصادر عن األسطح األدكن التي تغطيها الغابات.

درجة °19.8م
األلبيدو
اإلشعاع إىل الفضاء

منطقة ذات ضغط مرتفع

تشكيل السحب

تشكيل السحب

اإلشعاع إىل سطح األرض

الهطول

18

16

الهطول

14

درجة °12.7م
درجةالحرارة

درجةالحرارة

الشكل  :6البقعة نفسها من التغطية النباتية املتناثرة وقد ُص ِّورت بطيف األشعة تحت الحمراء وطيف األشعة املرئية .يظهر
9
السطح العاري لألرض أسخن من سطح األوراق التي يربِّدها ال َّنتح .

الحرارة امللموسة%10-5 :

الحرارة امللموسة%80-70 :

الرتبة%15-10 :

الرتبة%10-5 :
الحرارة الكامنة%90-80:

الحرارة الكامنة%20-10:

السحب ،وبالتايل يزيد الهطول .تؤدي إزالة الغطاء النبايت إىل ارتفاع درجة الحرارة عىل مستوى سطح األرض ،ومع ارتفاع حرارة
َ
وانعكاس اإلشعاع إىل الفضاء يف خالل عملية التكثُّف،
السحب،
الشكل  :5يقلِّل التبخُّر وال َّنتح درجة حرارة األرض ويزيد َ
وتشكيل ُّ
بياض ُّ
َ
األرض تزيد الطاقة الحرارية األرضية بطريقة أ ُ ِّس َّية ،مك ِّون ًة مناطق ٍ
السحب وبالتايل تخفّض الهطول
ضغط مرتف ٍع تعوق مرو َر الكتل الهوائية (وبالتايل الرطوبة) ذات الضغط املنخفض ،وتقلِّل َ
فرص تشكُّل ُّ
املخطط البياين :استيفان شوارتزر ،برنامج األمم املتحدة للبيئة/غريد-جنيف

اإلنذار املبكر والقضايا الناشئة واملستقبلية

يبي حقيق َة أن العمليات البيوفيزيائية املحلية التي يُطلقها فقدان
وهذا ما ِّ
42
الغابات ميكنها رفع درجات الحرارة صيفاً بشكلٍ فعال يف مناطق العامل كافةً.
وبالفعل ،أدت إزالة الغابات يف املايض إىل خفض تدفق الحرارة الكامنة إىل
اليابسة ورفع الحرارة املحسوسة عىل األرض 47-43.وقد سبَّبت إزالة الغابات
احرتارا ً ملحوظاً يف خالل العقد املمتد من عام  2003إىل عام  2013مبقدار
يصل إىل °0.28م عىل متوسط اتجاهات الحرارة يف املناطق املدارية ،واحرتارا ً
شديدا ً يصل إىل °0.32م يف املناطق املعتدلة الجنوبية 48.ومع املعدل الحايل
إلزالة الغابات ،من املمكن أن يضيف فقدان الغابات املدارية °1.5م إىل
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ٍ
فاعالت بيوجيوكيميائية يجري فيها
يبدو أن الغابات الكبرية هي مبثابة ُم
السحب والهطول من خالل عمليات الكيمياء
إنتاج ال ُّنوى من أجل تشكل ُّ
الضوئية للغالف الحيوي والغالف الجوي ،وبالتايل تحافظ عىل الدورة
الهيدرولوجية 53.تُنتج األشجار مركبات عضوية ط َّيارة و"تُطلِق" كائنات
مجهرية  -بكترييا وأبواغ فطرية وغبار طلع وغريها من املخلفات البيولوجية
 تعيش عىل األوراق وتنتقل عرب الهواء يف أثناء هطول املطر وبعده يف النظمالسحب
اإليكولوجية للغابات 57-54.وهي تشكل جزءا ً هاماً من نويَّات تكثُّف ُّ
السحب
والنويَّات الجليدية يف الغالف الجوي ،والتي تؤثر بدورها عىل تشكُّل ُّ
والهطول 59-57 ،54 ،53.كام ميكن أن تساعد األهباء البيولوجية املنشأ يف رفع درجة
حرارة التج ُّمد من خالل تكوين النويَّات الجليدية .ومن دون هذه الظاهرة
السحب إىل °15-م أو أدىن؛
ال ميكن حدوث التج ُّمد قبل وصول درجة حرارة ُّ
لكن بفضل هذه النويَّات الجليدية ،ميكن إنجاز العملية يف درجات حرارة
للسحب وإنتاج األمطار محلياً
تقارب °0م ،مام يتيح التشكُّل الفعال ُّ
62-59
بسهولة أكرب.

حقوق الصورةShutterstock.com :

الشكل  :7توزُّع الحرارة السطحية يف األماكن الطبيعية املختلطة.

40 ،14

ٌ
ِّف يف االتجاهني
املحيطات،
وسيط مخف ٌ
متتص املحيطات وتخفِّف حوايل ث ُلث انبعاثات ثاين أكسيد الكربون البرشية
املنشأ وما يفوق  %90من الحرارة اإلضافية البرشية املنشأ املنبعثة إىل الغالف
الج ِّوي .وعند الحديث عن ارتفاع الحرارة عاملياً ،ينبغي إدراك أننا ال نرى سوى
64 ،63
الكل.
 %10تقريباً من التأثري ِّ

درجات الحرارة العاملية بحلول عام  ،2100مبعز ٍل عن ارتفاعات درجة الحرارة
49
األخرى الناجمة عن فعل البرش.
بني العامني  1950و ،2000ارتفعت درجة الحرارة السطحية عاملياً مبقدار
°0.3م بسبب التغريات يف الغطاء األريض 27.أما االضطرابات يف توازن
الطاقة السطحية بسبب تغريات الغطاء النبايت بني العامني  2000و2015
فقد سببت ارتفاعاً متوسطه °0.23م يف درجة الحرارة السطحية املحلية يف
الوسطي
يفس االحرتار
أماكن حدوث تلك التغريات يف الغطاء النبايت 50.وقد ّ
ّ
الناجم عن تغريات الغطاء النبايت  %40-18من تو ُّجهات االحرتار العاملية
الحالية ،وذلك من خالل انخفاض التبخُّر وال َّنتح عىل الرغم من زيادة البياض
52 ،51 ،42
السطحي.
السحب
دور األهباء البيولوجية املنشأ يف تشكُّل ُّ
رص أهمية الغابات عىل تدفقات الطاقة وتوليد الهطول فحسب ،إذ
ال تقت ُ
اإلنذار املبكر والقضايا الناشئة واملستقبلية

حقوق الصورةShutterstock.com :

كام يحدث تخفيف ثاين أكسيد الكربون من ِقبل املحيطات باالتجاه املعاكس
أيضاً :فعندما نسحب ثاين أكسيد الكربون من الغالف الجوي بهدف تقليل
تركيزاته يف الغالف الجوي ،ستُصدر املحيطات ثاين أكسيد الكربون من جديد
بسبب االختالف الجديد يف الضغط الغازي ،يف محاول ٍة الستعادة توازن
تركيزات ثاين أكسيد الكربون بني الغالف الج ِّوي واملحيط .بذلك سيص ُعب
ٍ
انخفاض رسيعٍ لكمية ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي عىل
التوصل إىل
ُّ
م ّر فرتات زمنية قصرية حتى إذا نجحنا يف أ) إيقاف انبعاثات ثاين أكسيد
الكربونَ ،و ب) ابتكار حلول طبيعية أو تقنية لتثبيت ثاين أكسيد الكربون.
شعبة العلوم
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ما هي اآلثار املرتتبة عىل السياسات؟

إزالة الغابات
قلة الهطول

يجب االعرتاف بدو ِر الغطاء النبايت والرتبة الخصبة والقدرة عىل االحتفاظ
باملياه كعوامل منظمة أساسية لدورات املياه والطاقة والكربون .نورد يف ما
ييل بعض اآلثار املرتتبة عىل السياسات
•

•

•
•
•

االنتباه إىل حلقات التأثري التفاعيل اإليجايب :كام ُش َح آنفاً ،عندما تُقطَع
أشجار الغابات ،تزيد أسطح اليابسة واملناخ جفافاً واحرتارا ً .وتنجم عن ذلك
ظروف تُفاقم خطر اندالع حرائق الغابات والنباتات التي تسبب انبعاث
ٌ
ٍ
مزيد من ثاين أكسيد الكربون ومزيدا ً من إزالة الغابات ،مشكِّل ًة حلق ًة
69 ،68
مفرغة .يك ِّون تغري املناخ وإزالة الغابات والجفاف وحرائق الغابات
حلق ًة ثالثي ًة من التأثريات التفاعلية امل ُع ِّززة (الشكل .)8
نظرا ً لالرتباطات املتباعدة بني النظم اإليكولوجية للغابات الكبرية ،ينبغي
اعتبارها مصدرا ً ملنافع عاملية  .عىل سبيل املثال ،ميكن أن تق ِّدم آلية خفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ( ،)REDD+التي أُع َّدت
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (،)UNFCCC
منوذجاً لإلقرار بالخدمات الدولية التي توفرها هذه الغابات يف مجال املياه
والطاقة ،ومتويلها.
ينبغي حامية مناطق الغابات الحساسة والتي تستأثر بأهمية خاصة،
وإدارتها وفقاً لذلك.
من األهمية القصوى القضاء عىل إزالة الغابات وتكثيف جهود إعادة
التشجري يف كل أنحاء العامل.
ينبغي تركيز املامرسات الزراعية عىل بناء الرتبة ،وتغطية الرتبة بالنباتات
عىل مدار السنة واستخدام وسائل ال ِحراجة الزراعية (ج).

حقوق الصورةShutterstock.com :

___________________
(ج) الحراجة الزراعية هي إدماج األشجار أو الجنبات بالحقول الزراعية واملراعي.

اإلنذار املبكر والقضايا الناشئة واملستقبلية

درجات حرارة أعىل

زيادة حرائق الغابات

زيادة الجفاف

انخفاض البناء الضويئ

قلة عدد بالوعات الكربون
درجات حرارة أدفأ
زيادة ثاين أكسيد الكربون
رشح مدى تعقيد هذا الكيان املرتابط من خالل عز ِل إحدى تلك العمليات عن سواها.
الشكل  :8نظرا ً لطبيعة العالقات املتداخلة بني حرائق الغابات ،وإزالة الغابات ،والجفاف ،وتغري املناخ ،ال ميكن ُ

67-65

الخامتة
من امله ِّم ف ُهم االقرتان الوثيق بني اليابسة ودورات الكربون واملياه والطاقة.
ومن األهمية البالغة إعادة تأسيس دورات الرطوبة الجوية واألرضية يف
الغطاء النبايت والرتبة والغالف الجوي من أجل تربيد الكوكب وتثبيت مناذج
الهطول يف مختلف أرجاء العامل .فإذا فشلنا سيكون الثم ُن جفاف األماكن
الطبيعية األرضية.
وال ب َّد من القضاء عىل إزالة الغابات ،وتكثيف إعادة التشجري ،وتنفيذ
مامرسات ِ
الحراجة الزراعية إذا أردنا النجاح يف تفادي كارث ٍة مناخية .ينبغي
تبني نهج التفكري وفق األنظمة بُغية فهم النامذج الكامنة لتشكُّل األمطار،
"الساحل" ،ال يكفي
واستخدامها .من أجل إعادة األمطار إىل مناطق مثل َّ
أن نزرع األشجار يف املنطقة؛ بل سيتطلب األمر إعادة بناء الغابات بدءا ً من
70
ساحل املحيط من أجل سحب الهواء الرطب من املحيط إىل داخل اليابسة.

ويف الوقت نفسه ،يُع ُّد تحسني خصوبة الرتبة واحتفاظها باملاء ،وحامية الرتبة
التبص 010
من خالل مامرسات الحركة العضوية التجديدية (راجع موجزات ُّ
و  013الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة) ،مثل توفري الغطاء النبايت
عىل مدار السنة من خالل محاصيل التغطية وال َبذر امل ُظلِّل أو تطبيق ِ
الحراجة
الزراعية ،نهجاً هاماً آخ َر لتغذية دورات املياه والطاقة .ومن أهم مقومات
اكتشاف
النجاح بالنسبة إىل املناطق الواسعة الخاضعة للزراعة حالياً يف العامل،
ُ
وسائل لتكوين ٍ
مزيد من املادة العضوية يف الرتبة.
أمس الحاجة إىل إحداث نقلة نوعية بحيث نق ِّدر
بشكلٍ عام ،نحن يف ّ
حق تقدي ٍر ما يتمتع به الغطاء النبايت عامةً ،والغابات خاصةً ،من تأثري ٍ
ات
َّ
هيدرولوجية وم ِّربدة للمناخ ،فضالً عن قدرتها عىل احتجاز الكربون .فتأثريات
الغطاء النبايت  -وخاص ًة الشَّ جري  -عىل املناخ عىل املستويات املحلية
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