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هناك بال شك دالئل علمية قوية تبرهن على أن المناخ 

قد تغير وسوف يستمر في التغير في المستقبل استجابة 

 ويمكننا أن نتحسس هذا التغير، بشتى. لألنشطة البشرية

طرأت على أحوال أنحاء العالم، في التغيرات التي 

 .الطقس المحلية التي يشعر بها الناس كل يوم
 

إن قدرتنا على توفير معلومات مفيدة لمساعدة الجميع 

على فهم كيفية تغير البيئة والتخطيط للمستقبل تتحسن 

. يوماً تلو اآلخر، غير أن الطريق أمامنا ال يزال طويالً 

وهذه التقارير، التي أعدها مركز هادلي التابع لهيئة 

 األرصاد البريطانية بالتعاون مع عدد كبير من المعاهد

حول العالم، تهدف إلى توفير المعلومات  لباحثينوا

 المفيدة والمحدَّثة والحيادية، باستخدام أفضل العلوم

كما ستسهم هذه . المناخية المتاحة في الوقت الحالي

ة المادة العلمية في التقييم الالحق الذي ستجريه الهيئ

 .IPCCالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
 

نتذكر كذلك أنه في الوقت الذي  ومع هذا، يجب أن

نستطيع فيه تقديم كثير من المعلومات، يظل في األفق 

ولهذا السبب، فقد وضعنا . كثير من أوجه عدم اليقين

استراتيجية طويلة األمد في هيئة األرصاد البريطانية 

 الباحثينترمي إلى زيادة وتقوية أواصر التعاون مع 

إننا، معاً، سوف نبحث عن الطرق التي . عبر العالم

يمكننا من خاللها جمع مشاهدات أكثر وأفضل عن 

ل النماذج الحاسوبية المحسَّنة في مجاالواقع مستخدمين 

الطقس والمناخ؛ والتي سوف تؤدي، بمرور الوقت، 

 .إلى تقديم المشورة بقدر أكبر من التفاصيل والثقة
 

 جوليا سلينجو

 يةاألرصاد البريطان بهيئة الباحثينكبيرة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً في رحلتنا نحو التصدي للتغير ً حاسما  لقد بلغنا عاما

 بمدينة كانكونمتخذة أعادت القرارات ال، فيما المناخي

 المكسيكية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير

ا االتفاق فيما بيننشهدت المناخ إلى مسارها الطبيعي، و

هدف الحد من ارتفاع الحرارة دون الدرجتين، على 

ودفعت بنا في االتجاه الصحيح نحو بلوغ اتفاق بشأن 

يزل ومع هذا، فلم تغير المناخ لتحقيق هذا الهدف. 

ً هناك دور وأنا أعتقد أن .كثير من العملالأمامنا   اً ئدرا ا

االقتصادات الرئيسية والبلدان األكثر  ملقى على عاتق

ً في اال بلوغ نتيجة ضمان  من أجلنبعاثات إسهاما

 .في مؤتمر دربان وما يليه من فعالياتمرضية 
 

في صياغة استجابة ذات لنا المساعدة  وحتى يتسنى

 مغزى فيما يتعلق بتغير المناخ، أعتقد أنه من األهمية

ثار المحتملة إلى تقييم علمي سليم لآلبمكان أن نصل 

أن يوضح هذا التقرير ف. على كل بلد من بلدان العالم

مخاطر واسعة النطاق وأنه لن يبقى بلد لتغير المناخ 

 .بهدون أن يتأثر 
 

مركز هادلي التابع لهيئة لشكر تقدم بالوأود أن أ

عمل الدؤوب في تجميع الاألرصاد البريطانية على 

والشكر موصول كذلك إلى . هذا التقرير الشامل

شملها هذا والمسؤولين من البلدان التي  الباحثين

من اهتمام وما قدموه من ظهروه المشروع على ما أ

آمل أن الذي  نصائح قيمة في تجميع هذا التقرير

المناقشات المهمة الدائرة حول واحد من  تلكيثري 

 .أخطر التهديدات الماثلة أمام البشرية

 

 كريس هوهن

 وزير الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ 
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 المقدمة

جنبنا بما ياآلثار  مع تلكاستراتيجيات وإجراءات التكيف تنير الطريق أمام ثار المحتملة للتغير المناخي بات يمثل ضرورة إن فهم اآل
لوطنية، الدراسات امجموعة قي ِّمة من أجريت في هذا الصدد ونشرت  وقد. المناخمن مستويات تغير الوصول إلى مستويات خطرة 

لى عر المناخ فيما بينها وأعدت التقارير حول آثار تغيبالتوفيق  IPCC وقامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
آلن، اتزال، حتى  وال ،التحديات من الناحية العلميةالصعيدين العالمي واإلقليمي، غير أن عملية تقييم هذه اآلثار مازالت تشوبها 

ل تغير فحتى يومنا هذا، لم يتوافر على الصعيد الوطني سوى قدر محدود من المعلومات حو جري على أصعدة متفرقة ومشتتة؛ت
 .البلدان بينواألساليب المتبعة في هذا العلم  المقارباتفي الوقت الذي تنوعت فيه المناخ في الماضي وأثاره المستقبلية، 

 
رصاد لشؤون الطاقة وتغير المناخ من مركز هادلي التابع لهيئة األ الدولة البريطاني، طلب وزير 2001أبريل /وفي نيسان

ليه، قام المركز وع. بلد 20يزيد على عما ثار المادية المترتبة على تغير المناخ اآل البريطانية جمع معلومات سليمة وحيادية حول
راسة مهد الطريق لدرت هذه المبادرة نموذجاً إرشادياً يبِّ واعت   ،اتمجموعة متسقة من السيناريوهواستخدم في ذلك الطلب بتلبية هذا 

وفر وت. ن كل بلدثار المرتبطة بتغير المناخ عرير حول المشاهدات واإلسقاطات واآلومن ثم، تم إعداد تق. أشمل عن تأثيرات المناخ
كما إنها  ،المستقبلية حديثة حول الكيفية التي تغير بها المناخ بالفعل والعواقب المحتملة من التغيرات ومعلومات هذه التقارير معارف

فصيالً حول تغير المناخ دراسات األكثر تولل IPCC تمثل امتداداً للتقارير التي نشرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 .طنيوأثاراه التي نشرت على الصعيد الو

 
 :كل تقرير ما يلييتضمن و

    .وصف الخصائص األساسية للطقس والمناخ، بما في ذلك تحليل البيانات الجديدة حول الظواهر الشديدة 

 ت حرارة تقييم الحد الذي تسهم فيه غازات الدفيئة والهباء الجوي الموجودة بالغالف الجوي في تغيير احتماالت حدوث درجا
 ". القابلة للعزوالمخاطر حصة قبل الصناعية، باستخدام أسلوب يطلق عليه " مقارنة بالعصور موسمية

  الصادر عن   يم الرابعتقرير التقي المناخية النموذجية المستخدمة في التوقعات/اإلسقاطات، بناء على المستقبلالتنبؤ بأحول المناخ في
 . IPCC الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 

 من ثار المحتملة لتغير المناخ، اآل ً (، ومن AVOIDبرنامج التجنب أو نتائج برنامج تجنب التغيرات المناخية الخطرة )انطالقا
 في هذا الصدد. النشريات الداعمة

 

  
   http://www.avoid.uk.netلمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط: 

 
ة من والنشريات الداعمة، في األغلب على مجموع AVOIDالوطني، لكل من نتائج برنامج صعيد على ال اآلثارواعتمد تقييم 

ً العلم الدراسات العالمية. وذلك لضمان اتساق عملية التقييم، مع  ر ذات الصلة ثاكيز على اآلقدراً كافياً من التر أنها قد ال تتيح دائما
أسباب  ن هناككلم ت وبرغم قصر الفترة المتاحة للمشروع، فقد استخدمت كافة المواد المتاحة أمام الباحثين، ماالوثيقة ببلد بعينه. 

حة اإلنسان. المرتبطة بصتأثير، مثل كثير من المجاالت مجاالت الت الدراسة بعض حالت دون ذلك. فعلى سبيل المثال، أغفل علمية
ً الذي مع ناسب تبصورة كبيرة على عوامل محلية ال تثار متوقفة ففي هذه الحالة، تكون اآل  جري استخدامهياإلطار المتسق عالميا

ب تجنيتم عادة وتأثير إجراءات التكيف المستقبلية ضمن عملية تقييم اآلثار المحتملة. تغطية . ولم تجر أي محاوالت لفي المشروع
 على األكثر.اثنين المي بدرجتين مئويتين متوسط احترار عاالقتصار على بعض، وليس كل، اآلثار من خالل 

 
ن البلدابفراد للمدخالت التي أسهمت بها المنظمات واألبالغ ويعرب مركز هادلي التابع لهيئة األرصاد البريطانية عن تقديره ال

ن ال المراجعفي الدراسة.  وقد أسهم كثير من البلدان بتوفير المشاركة  ِّ ت لمشروع وساعدات في بتحليل النشرياخاص الالزمة للمكو 
 في مراجعة النسخ األولية من هذه التقارير. 

 
يمكن االطالع على فوبالنسبة ألحدث نسخة من هذا التقرير، . ونحن نرحب بآرائكم ونتطلع إلى تطوير هذه التقارير في المستقبل

www.metoffice.gov.uk/climate-: التاليراء على الرابط وتزويد فريق العمل باآلاالسترشاد به التفاصيل الخاصة بكيفية 
impacts-projections-relevant/obs-change/policy  

 
ً فيالمنظمات البلدان وال سائرنرحب، على األمد األطول، بأي فرصة لكي نبحث مع كما   دراسات خيارات المتاحة للمضي قدما

 التعاون الدولي.تعزيز تقييم آثار تغير المناخ على المستوى الوطني من خالل 

  

http://www.avoid.uk.net/
http://www.metoffice.gov.uk/climate-change/policy-relevant/obs-projections-impacts
http://www.metoffice.gov.uk/climate-change/policy-relevant/obs-projections-impacts
http://www.metoffice.gov.uk/climate-change/policy-relevant/obs-projections-impacts
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 الملخص

 المشاهدات المناخية

 ء. ، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف عنها في فصل الشتا1960ادت اتجاهات االحترار على مصر منذ عام س 

 الباردة.  ، صاحبها انخفاض في تواتر الليالي2003و 1960 تواتر الليالي الدافئة، بين عامي اددزا 

 سات ة أنحاء البالد نتيجة لتأثير الممارفي فصل الصيف على كافبشكل عام عات اشهدت متوسطات درجة الحرارة ارتف

جات البشرية على المناخ، مما تسبب في حدوث زيادة في تواتر درجات الحرارة الصيفية الدافئة وانخفاض تواتر در

 .   لحرارة الصيفية الباردةا

 

 تغير المناخ إسقاطات

 بالنسبة لسيناريو االنبعاثات A1B  المزدوجة  ماذجالنمقارنة أعمال المحاكاة الخاصة بالمرحلة الثالثة لبرنامج مجموعة في

3CMIPد الجيتوافق درجة، مع استمرار ال 3,5 - 3مصر حول  فيفي درجات الحرارة  المتوقعة ، تتراوح االرتفاعات

 . بين النماذج الخاصة بمنطقة الشرق األوسط بوجه عام

  انخفاضات في التهاطليتوقع أن تشهد مصر بصورة أساسية precipitationمشتركة في ذلك مع مناطق حوض البحر ، 

في غرب البالد، وهو ما % 20أن يكون االنخفاض بنسبة ، حيث من المتوقع المتوسط وأغلب مناطق الشرق األوسط

  .الجنوبيةع حدوث تغيرات طفيفة على المناطق وق  ت  ي  كما ، ensembleأعمال المحاكاة مع مجموعة  شدةفق بوايت

 

 تغير المناخإسقاطات آثار 

 غالل المحاصيل

  حد فأ هناومن . عن طريق وسائل الريعلى المياه الالزمة لها من إنتاج المحاصيل في مصر % 90ما يزيد على يحصل

ر قبالً مع تغيمستتوافر المياه التغير الذي قد يطرأ على يتمثل في  حاصيلالم دم اليقين فيما يتعلق بإسقاطات غاللأوجه ع

 . المناخ في مصر

 القمح واألرز والذرة، وهي ثالثة الل تتوقع الدراسات العالمية واإلقليمية أن يتسبب تغير المناخ بوجه عام في حدوث عجز في غ

بوسائل أم  المحاصيل تروى بمياه األمطارهذه  كانتبما إذا ما بقوة تتأثر مثل هذه النتائج و. من أهم المحاصيل بالنسبة لمصر

ما إذا كان تغير المناخ قد تحدد وزون والتسميد بثاني أكسيد الكربون الضارة لألتأثيرات البين الناشئ التوازن ، كما أن الري

 . مكاسبإلى يؤدي إلى خسائر أم  فسو
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 اإلدارة والتكيف تدابير ، وعلى أن وافق الدراسات الوطنية على أن غالل المحاصيل في مصر قد تنخفض مع تغير المناختت

 قد تقلل من حجم أي خسائر. 

 

 األمن الغذائي

  من البلدان التي ً مية في هذا معدالت منخفضة للغاية من نقص التغذية. وتتوقع الدراسات العالتعاني من تعد مصر حاليا

  التقرير بوجه عام أن مصر قد تواجه ضغوطاً متزايدة بالنسبة لألمن الغذائي كنتيجة لتغير المناخ.

  أحد أنشطة برنامج "التجنب  اتضح منمع هذا، فقدAVOID " لى عقد تكون ضرورية من أجل الحفاظ  التكيفتدابير أن

 . األمن الغذائي في مصر في ظل تغير المناخ

 

 والجفافائي جهاد الماإل

  ائيالمجهاد اإلن أعلى تدفق مياه األنهار إلى  المناختأثيرات تغير في ذهبت غالبية الدراسات الوطنية والعالمية التي بحثت 

 .  قد يزداد مع تغير المناخ في مصر

  تشير أنشطة المحاكاة التي أجريت مؤخراً في إطار برنامجAVOID دير حجم إلى وجود درجة كبيرة من عدم اليقين في تق

 من السكان اً ن كثيرشير إلى أال ت اإلسقاطاتمعظم ، غير أن في ظل تغير المناخ بالنسبة لمصر اإلجهاد المائيالزيادة في 

 .  مع تغير المناخ اإلجهاد المائيسيشهدون انخفاضاً في 

  السكان ر د ينخفض بصورة كبيرة في المستقبل، مع ارتفاع قابلية تأثالدراسات الوطنية إلى أن تدفق نهر النيل قتشير

 . غير مؤكدةال تزال مع تغير المناخ، برغم أن دقة التقديرات ائي جهاد الماإلب

 

 األمطاروسقوط  األمطارفيضانات 

  قد خلص تقرير التقييم الرابعAR4  الدولية المعنية بتغير المناخ الحكوميةالصادر عن الهيئة IPCC اق نماذج إلى اتس

لكن قد ويعني أن التهاطل قد ينخفض مع تغير المناخ بالنسبة لمصر، يفيد ذلك ، وفي هذا الشأن GCMsالمناخ العالمي 

 . wet extremesظواهر األمطار الشديدة تزيد معه 

 

 فيضانات األنهار

 عدم اليقين التي يشوبهامن األمور لفيضانات في نهر النيل ل يموسمالتدفق الالمستقبلية في حجم التغيرات والدالئل ظل ي 

  التي أجريت في إطار برنامج "التجنب خلصت أنشطة المحاكاةAVOIDميل  " إلى أن الغالبية العظمى من النماذج تظهر

 ، غير أن غالبية من النماذج لم تزلالقرن الحادي والعشرينمطلع تغير المناخ في في ظل  الفيضاناتتجاه انخفاض مخاطر 

الحالي لمخاطر الفيضانات السنوية. ومع سط وتمبالمقارنة في وقت الحق من نفس القرن،  انخفاضحدوث فقة على وامت

ً في السيناريوهذا، فهناك  يظهر زيادات كبيرة في مخاطر الفيضانات بحلول هذا   A1B عدد قليل من النماذج، وخصوصا

 . الوقت
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 المناطق الساحلية

 سات عدة إلى أن مصر تبدي قابلية تأثر عالية بارتفاع منسوب سطح البحر؛ تخلص درا 

  حلت مصر امية، من البلدان الن اً بلد 84بحثت األثر المترتب على ارتفاع مقداره متر واحد في التي الدراسات  هذهفي إحدى

 حلي إجماليمحيث أعلى سكان المناطق الساحلية تضرراً، وفي المرتبة الثالثة من حيث أعلى ناتج  من ةفي المرتبة الثاني

 كبر جزء من المناطق الحضرية تضرراً. ساحلي تضرراً، وفي المرتبة الخامسة من حيث أ

 لي % في المعدل الحا10مليون نسمة( من سكان المناطق الساحلية في مصر بزيادة  2,7% )15ما يقرب من أثر قد يت

ح منسوب سطفي مصحوبة بارتفاع  ، وتكون هذه الزيادةعام 100البالغ مرة كل  storm surge لتواتر عرام العواصف

 . واحدالبحر بمقدار متر 
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موقع مربعات متوسط التسلسل الزمني اإلقليمي   1 الشكل
 ومنطقة 5و 3في الشكلين ( المربع األحمر المشروط)

 4في الشكل ( المربع الرمادي)العزو  

 األساس المنطقي
 

 
ً في  يلعب الطقس والمناخ في الوقت الحاضر دوراً أساسيا

الظواهر قد تكون و. اتالنمط اليومي لحياة المجتمع

بعض القطاعات مثل في تمد عليها ع  الطبيعية مفيدة وي  

ظواهر أخرى، ؛ غير أن هناك الزراعة والسياحة

ً آثار سلبية  ً الشديدة منها، قد يكون لها أحيانا وخصوصا

حياة البشر والبنية مهددة لوخيمة تحمل معها مخاطر 

يتكبدها  قد ، فضالً عن الخسائر الفادحة التيتحتيةال

، وقوتها ولعل فهم تواتر هذه الظواهر. االقتصاد على إثرها

وألي  ،المخاطر أو متى تأتي بالمنافعجلب متى تمثل 

سهم بصورة كبيرة في ي، قد تأتي قطاعات من المجتمع

لفهم التغيرات  متغير، تصبح هناك قيمة عاليةالمناخ هذا الففي ظل . مواجهة الطوارئتحسين قدرة المجتمعات على 

المستقبلية المحتملة سواء في حالة الظواهر الخطرة أو في حالة الظواهر الموسمية المتكررة التي تعتمد عليها قطاعات 

حتملة في سياقها الطبيعي، يجب أوال التأكد حة. ومع هذا، فلكي نضع التغيرات المستقبلية الممثل قطاعي الزراعة والسيا

 .شائعة الحدوث أو الظواهر الشديدةالسمية من الفهم الجيدة للوضع الحالي فيما يتعلق بالظواهر المو

 
ويبدأ . وحتى يومنا هذا 1960ومن هنا، فالغرض من هذا الفصل يتمثل في تلخيص أحوال الطقس والمناخ منذ عام 

للتغيرات الطارئة على متوسط درجة الحرارة عند  اً حديثعلى المناخ، متضمنة تحليالً أجري  ة عامةالفصل بتقديم نظر

هذه التغيرات ناتجة عن عدد من العوامل، ومنها فمن المحتمل أن تكون . surface mean temperature السطح

ويتم التركيز بعد ذلك على . األراضيوالتغيرات في استخدام  natural variabilityتغير المناخ والتقلبية الطبيعية 

واألعوام التالية له والتي  2000عام  ذمنالتي يتم اختيارها والتهاطل والعواصف الظواهر الشديدة في درجات الحرارة 

التي " حالة المناخ"أو تقارير /لمنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي والتقارير السنوية لوردت في 

ظواهر معتدلة الشدة ويتبع هذا القسم بمناقشة التغيرات في ال. ر مع نشرة الجمعية األمريكية لألرصاد الجويةتصد

moderate extremes   واألعوام التالية له باستخدام قاعدة بيانات  1960من عامHadEX ظواهر الشديدةلل 

وتعد هذه . مختلفةتصنيفات لدرجات الحرارة والتهاطل في الظواهر الشديدة  تضعالتي ( 2006، )ألكسندر وآخرون
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لحصول في اكبيرة  اً جهودالمناخية  البحوثبشأنها مجتمع  األمور من المتغيرات األساسية في مجال المناخ والتي بذل

. الرصد عالية الجودة تستخدم في أعمالوافية عن سجالت كذلك المتغيرات . وربما تتمخض هذه على البيانات ومعالجتها

(. انظر ملحق المنهجية المتبعة لالطالع على المعلومات األساسية)أي تحليل جديد بالنسبة للعواصف يتم تضمين وال 

 ذاتالمواسم  attribution analysis، يضع تحليل العزو الموسمية لدرجات الحرارةظواهر الشديدة وبالنسبة لل

غياب االنبعاثات تفترض  ةافتراضي يةمناخحالة في مقارنة مع الظواهر الشديدة البارزة في سياق حالة المناخ الحديثة 

على متوسط درجات  عزووتجدر المالحظة بأننا نقوم بإجراء تحليالت ال .(2011)كريستينديس وآخرون،  البشرية المنشأ

االحتماالت المتغيرة للظواهر الشديدة  عزوالي، فهذه التحليالت ال تهدف إلى وبالت. كافة أنحاء البلدفي  الحرارة الموسمي

عالقة معقدة، وقد  على نطاقات واسعةيرجح أن تكون العالقة بين الظواهر الشديدة ومتوسط درجات الحرارة ، بل الفردية

ً أكبر للتقلبية  ، من بين أمور أخرى، وهو ماcirculation changesتكون متأثرة بتغيرات في الدوران  يمثل انعكاسا

الظواهر الشديدة الفردية  عزوعملية عد تو. التغذيات العكسيةالمحلية و عملياتللالطبيعية الداخلية على نطاقات أصغر و

هو بمثابة حجر األساس للخطط المستقبلية إنما لعمل الذي بين أيدينا ومن هنا، فا. المجاالت العلمية اآلخذة في النموأحد 

 ها.مناقشة حالة المناخ الحالية والمتوقعة مستقبالً في اإلقليم، واآلثار المصاحبة لالرامية إلى 

 
حول  المناقشات ويوفر ملحق المنهجية المتبعة تفاصيل البيانات الواردة في التقرير والتحليالت العلمية التي تشكل أساس

تخدمة كما يشرح الطرق المس. لدرجات الحرارة والتهاطلظواهر الشديدة التغيرات في متوسط درجات الحرارة وفي ال

 .احتماالت حدوث متوسط درجات الحرارة الموسمي عزوفي 
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 نظرة عامة على المناخ
 32 - 22تواجدها في نطاق خط العرض شبه المداري في مناخ جمهورية مصر العربية في تؤثر التي ساسية األعوامل تتمثل ال

ل األرضية نطاق خط العرض حول العالم الذي يتميز بارتفاع الضغط الجوي، وكذلك موقعها بين الكتشماالً، وموقعها بالقرب من 

ً للشمس في العالم، و ارةً حر نوتجعل هذه العوامل مصر من أكثر البلدا وآسيا.أفريقيا القارية بين قارتي  تنخفض فيها وسطوعا

 ً حلي كبيراً. ويقتصر حدوث االضطرابات اإلعصارية على المناطق الواقعة على طول الشريط السامعدالت الرطوبة انخفاضا

ً بمحاذاة البحر المتوسط متسببة في سقوط قدر غير  ط األمطار من األمطار، ويبلغ إجمالي سقو قليلالشمالي والتي تتحرك شرقا

نخفض يابس، كم داخل الي 160في القاهرة التي تقع على مسافة  ملم فقط. أما 196سنوياً، حتى في مدينة اإلسكندرية الساحلية، 

ً ليصل إلى  25المتوسط السنوي لسقوط األمطار ليصل إلى  ند مدينة عملم فقط  5ملم، ويستمر هذا االنخفاض كلما اتجهنا جنوبا

ة على مناطق .  وقد تمر سنوات عدوادي النيل جنوب ملم عند مدينة أسوان في 2الغردقة المطلة على ساحل البحر األحمر وأقل من 

مر عادة في صورة انهمار قصير الزمن ومد تسقط األمطار فإنها تكوني أمطار تذكر. وعندما ألوسط وجنوب مصر بال سقوط 

 أحياناً.

الشريط  درجة مئوية على 24درجة مئوية على الشريط الساحلي للبحر المتوسط إلى  20ويزداد متوسط درجات الحرارة من حوالي 

درجات  7قل يموسمي يزيد أو ذبذب درجة مئوية عند أسوان جنوباً، مع ت 26درجة مئوية عند القاهرة و 25الساحلي للبحر األحمر و

ً  مئوية اإلسكندرية  درجة مئوية عند 30المعتادة لدرجات الحرارة نهاراً في منتصف الصيف من درجات العظمى . وتتراوح التقريبا

 23شماالً و درجة مئوية 18في منتصف الشتاء ما بين درجات العظمى جنوباً عند أسوان؛ بينما تتراوح هذه ال درجة مئوية 41إلى 

ذلك  يكوندرجة مئوية جنوباً؛ وهو ما يجعل المناخ حتى في نهار فصل الشتاء في الجنوب دافئ ومشمس على نحو ممتع، ولكن 

  برودة أثناء الليل كلما اتجهنا شماالً. مصحوباً ب

تاد المعاقط غير والتس محددة المواقعالعواصف الترابية وموجات الحر والسيول  فتشملأما األخطار المناخية التي تتعرض لها البالد 

لربيع ا. ولكن الظاهرة المزعجة على وجه الخصوص، والخطرة أحياناً، هي هبوب رياح ترابية جافة في فصل الشمالللثلوج في 

ة للغاية شمالية ساخن وقت آلخر حاملة معها تيارات هواء عرف بظاهرة "رياح الخماسين" التي تهب منالصيف فيما ي ومطلع فصل

 يفة من االضطرابات اإلعصارية في البحر المتوسط.عمصر قبيل حدوث موجة ضالمناطق الشمالية في إلى 

 

 تحليل الخصائص طويل األمد في متوسط درجة الحرارة

في توفير تحليل لمتوسط درجات الحرارة من ( 2006، وآخرونهان و)بر  CRUTEM3مت بيانات وحدة التغير المناخي خدِّ است  

لكي تتناسب مع هذا  pair-wise slopes االنحدارات المتزاوجة متوسطمصر باستخدام طريقة  في 2010إلى عام  1960عام 
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ً مع ويتضمن الملحق (. 1996؛ النزانت، 1968، شين) االتجاه ً للطرق المستخدمة. واتساقا ً وافيا الخاص بالمنهجية المتبعة شرحا

حترار االعلى ، توجد إشارة ذات اتساق مكاني (2011وآخرون،  ولوج -)سانشيز التزايد في متوسطات درجات الحرارة العالمية

تشابه النمط المكاني بالنسبة لفصلي الصيف )يونيو إلى أغسطس( وي. 2مصر كما يتضح من الجدول بدرجات الحرارة بالنسبة ل

التي تظهر  grid boxesمزيد من المربعات الشبكية وهناك والشتاء )ديسمبر إلى فبراير(. ومع هذا، فبالنسبة لفصل الصيف، 

التسعين من المنحنيات لها الخامس إلى الخامس و percentiles )من حيث أن المئينات عامل ثقة أعلىاالحترار بم علىإشارات 

)على المربعات الشبكية الواردة في المربع التجاهات المتوسطات اإلقليمية لشير فصل الشتاء. وتفي  منهاأكبر بصورة  (الدالئلنفس 

في فصل معامل ثقة مرتفع لفصل الصيف فقط. ويكون االحترار أقوى بولكن االحترار  حدوث إلى( 1المشروط األحمر في الشكل 

قد )المئين 0,31الصيف حيث يبلغ  درجة  0,45:  0,14الخامس إلى الخامس والتسعين على المنحنيات:  اتدرجة مئوية لكل عِّ

قد( منه في فصل الشتاء حيث يبلغ   0,15الخامس إلى الخامس والتسعين على المنحنيات:   اتدرجة مئوية )المئين 0,07مئوية لكل عِّ

قد  0,28إلى   سنوات(. ن المدرجة مئوية لكل عِّ
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النحرافات الشهرية ايتم احتساب متوسط و.  2010و 1960االتجاهات بحسب العقود الزمنية للمتوسطات الموسمية لدرجات الحرارة في مصر والمناطق المحيطة خالل الفترة بين عامي : 2الشكل 
التجاهات اويتم توفيق (. ديسمبر، يناير، فبراير -يونيو، يوليو، أغسطس )كل موسم من ثالثة أشهر ل ( 2006هان وآخرون، و)بر CRUTEM3 يةالمناخ البحوث  بيانات وحدة مجموعة من

يات المتزاوجة ال على المنحن 95إلى  5وتكون هناك ثقة أكبر في االتجاهات الموضحة إذا كانت المئينات من  ،(1996النزانت، ؛ 1968، شين) طريقة متوسط المنحنيات المتزاوجةباستخدام 
 .المعنيويوضح ذلك في صورة نقطة سوداء في منتصف المربع الشبكي (. انعدام التغيير)االتجاه الصفري مع  تماماً يناقض ن االتجاه هنا يعتبر نظراً ألتتضمن الصفر، 

 

 

 فبراير -يناير -ديسمبر أغسطس -يوليو -يونيو
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 ظواهر درجات الحرارة الشديدة
 

د . فبينما تعكثيراً من المطالب على عاتق المجتمع ،سواء الحارة أو الباردة ،ظواهر درجات الحرارة الشديدةتضع 

سياحة التغيرات الموسمية في درجات الحرارة أمراً طبيعيا بل مهماً لعدد من القطاعات المجتمعية )مثل ال

كان ألهمية بممن الذلك فوالزراعة...الخ(، إال أن الحرارة أو البرودة الشديدة قد تتسبب في آثار سلبية خطيرة. و

هذه فاً مع لمنطقة أخرى أقل تكيبالنسبة " ةكون "شديدت" إلحدى المناطق قد العادية"درجة الحرارة ك أن أن ندر

ي والتي وردت ف 2000مجموعة مختارة من الظواهر الشديدة التي وقعت منذ عام  1. ويوضح الجدول ةدرجال

شرة ي تصدر مع نتقارير "حالة المناخ" التالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي و/أو  تقارير

م يوليو عا خالل شهر التي ضربت البالد ط الضوء هنا على موجة الحرسلَّ وي   مريكية لألرصاد الجوية.الجمعية األ

 بوصفها مثال لظاهرة حديثة من ظواهر درجات الحرارة الشديدة. 2007

 التفاصيل الظاهرة الشهر السنة

البردنوبات  الشتاء 2007  
فيها  انخفضتأيام،  6 - 3نوبات برد مدة كل منها  6

 درجة مئوية عن المعتاد 7 - 3درجات الحرارة 

 موجة حر يوليو 2007

المتوسط: تسببت موجات الحر خالل  حوض منطقةعلى 

شهري يونيو ويوليو في حدوث مستويات قياسية في 

 استهالك الكهرباء.

 
ألرصاد لمن ظواهر درجات الحرارة الشديدة الواردة في تقارير المنظمة العالمية  مختارةمجموعة : 1الجدول 

لألرصاد  التي تصدر مع نشرة الجمعية األمريكية" حالة المناخ"أو تقارير /الجوية عن حالة المناخ العالمي و
 2000الجوية منذ عام 

 

 الحديثة ظواهر درجات الحرارة الشديدة

  2007موجة الحر في يوليو  

، وهو ما تسبب في مستويات 2007يونيو ويوليو عام شهري شهدت منطقة حوض المتوسط موجات حارة في 

رصاد المنظمة العربية لأل)قتيالً  40وراءها حوالي  هذه الموجات فتوخل   .قياسية من الطلب على الكهرباء

 درجة مئوية في أواخر 45وأفادت األخبار الواردة من مصر بوصول درجات الحرارة إلى (. 2008الجوية، 

 .يوليو، مع زيادة قياسية في استهالك الكهرباء أدت بدورها إلى انقطاع الكهرباء مرات عدة شهر

 

 األثر متوسطةالحرارة الشديدة  ظواهر درجاتلتحليل الخصائص طويل األمد 

، 2003حتى  1960في مصر منذ ( 2006)الكسندر وآخرون، للظواهر الشديدة  HadEXتستخدم مؤشرات 

ونناقش في هذا السياق التغيرات في تواتر األيام . قياس درجات الحرارة العظمى والصغرى يومياً عن طريق 
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ف األيام. األثر متوسطةالتي تعتبر من الظواهر الشديدة يالي الباردة والدافئة لوال الليالي الباردة على أنها تلك /وتعرَّ

ف األيام/حرارة العظمىالتي تقل عن المئين العاشر  لدرجات ال الليالي الدافئة على /الصغرى اليومية، بينما تعرَّ

ويتضمن الملحق . الصغرى اليومية/أنها تلك التي تتجاوز المئين الخامس والتسعين لدرجات الحرارة العظمى

 .الخاص بالمنهجية المتبعة شرحاً وافياً للطرق المستخدمة

 
 

قل أالي الباردة ة أكثر تواتراً بينما أصبحت الليئ، أصبحت الليالي الدافالحرارةدرجة المتزايد لمتوسط البالتوافق مع 

يقدم الجدول و. تداخالً ثر أك، فتكون إشارتها الدافئة والباردةأما بالنسبة لأليام . تواتراً عبر اإلقليم مع ارتفاع معامل الثقة

حر الصيفية يمكن عمل تفسير مباشر من حيث موجات الاإلجماليات السنوية، محتسبة في جميع المواسم، وبالتالي فال  3

ومع هذا، . 1999 تقديرات لألعوام السابقة لعام ما يكفي لتوفيربيانات من الوجد وكذلك، ال ي. وموجات البرد الشتوية

ة الدولة وزار - يئة)الجهاز المصري لشؤون الب تشير األبحاث السابقة إلى زيادة عدد األيام الحارة واأليام شديدة الحرارة

 (.2010لشؤون البيئة، 

 

صحبه ، يإلى تحول إيجابي واسع النطاق في التوزيع( اليومية الصغرىالدرجات )وتشير درجات الحرارة الليلية 

ً في كل الحاالت . الليالي الدافئةزيادة في الليالي الباردة وفي انخفاض   أ، ب، :3الشكل )ويكون معامل الثقة مرتفعا

ة الليالي نخفاض الليالي الباردة وزيادالوتشير المتوسطات اإلقليمية إلى إشارات ذات معامل ثقة مرتفع (. ج، د

 . الدافئة

 

قليمي وذات مختلطة تفتقر إلى الثبات اإل دالئلفتشير إلى ( الدرجات العظمى اليومية)ات الحرارة النهارية جأما در

اضات خفض معامل الثقة في اإلشارات الوسطية اإلقليمية لالنخفوين(. هـ، و، ز، ح :3الشكل )معامل ثقة منخفض 

 .الصغيرة في تواتر األيام الباردة والدافئة

 
على في أعامل ثقة كان هناك مإذا أنه حتى يعني جود أعداد صغيرة من المحطات في معظم المربعات الشبكية وكما أن 

 .اإلشارة التي تمثل المربع الشبكي األوسع نسبة كبيرة يقين فيحة، تكون نسبة عدم الاإلشارات الموض
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من مجموعة بيانات  1990 - 1961بالنسبة للفترة  2003 -1960 في مصر خالل الفترة من( ز، ح)واأليام الدافئة ( هـ، و)، واأليام الباردة (ج، د)والليالي الدافئة ( أ، ب)التغير في الليالي الباردة  3الشكل 

HadEX   ،بين  قويتم التوفي. ي األوسعربع الشبك(.  أ، ج، د، ز( المربعات الشبكية الممثلة باللون األسود السادة تحتوي على ثالث محطات، وبالتالي  يرجَّح أن تكون أكثر تمثياًل للم2006)ألكسندر وآخرون

لمئين من الخامس إلى (. ويمثل معامل الثقة العالي على المدى األطول في صورة نقطة سوداء إذا كانت المنحنيات ذات ا1968، شين 1996استخدام طريقة متوسط المنحنيات المتزاوجة )النزانت االتجاهات ب

ب، د، و، (. هجيةانظر ملحق المن) الخاص به decorrelation length scaleؤشر مقياس طول فك االرتباط وتحدث االختالفات في التغطية المكانية نظراً ألن لكل م. الدالئلالخامس والتسعين لها نفس 

ود الزمنية والمنحنيات قويتم عرض االتجاه بحسب الع. االتجاهات بحسب الوصف السابقالتوفيق بين  تميشماالً و 31,25إلى  21,25شرقاً،  35,625إلى  24,375 للمنطقةالسنوية الوسطية زمنية سلسلة الال(.ح

ة في مقابل صورة خط أسود ساد وتم عرض الثقة العالية في االتجاهات، كما هو موضح أعاله، في. المتزاوجة للمئين الخامس حتى الخامس والتسعين وكذلك التغير خالل الفترة الزمنية التي تتوافر البيانات حولها

 .الخط المنقوط
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 ةالحرارة الموسمي تغيرات في أرجحية حدوث متوسط درجاتال عزو
 

ت لمتوسطالالحديثة إلى أن توزيع درجات الحرارة  األبحاثفقد أشارت  ؛مناخ اليوم مجموعة من الظواهر الشديدةاليغطي 

ق ونناقش في هذا السيا(. 2011)كريستيديس وآخرون، نبعاثات البشرية المنشأ تفاوت في غياب االيالموسمية قد 

تأثير ثة وظروف المناخية الحديالالمتوسطات الموسمية، التي تحدث خاللها ظواهر درجات الحرارة الشديدة، في سياق 

ً واف. نبعاثات البشرية المنشأ على تلك الظروف المناخيةاال ً للطرق ويتضمن الملحق الخاص بالمنهجية المتبعة شرحا يا

 .المستخدمة

 

  2007صيف عام 

ية متوسط درجة الحرارة اإلقليمي الصيفي في السنوات األخيرة في وجود المؤثرات البشرلتوزيعات  4يعرض الشكل 

يير تسببت في تغ أن التأثيرات البشرية على المناخ قد إلى وتشير التحليالت الخاصة بكل من النموذجين. المنشأة وفي غيابها

 اً صيفكان  2007، يتضح أن صيف عام ابأكمله منطقةوبدراسة المتوسط عبر . إلى درجات أعلىتوزيع درجات الحرارة 

ً دافئ لبشرية المنشأ امن توزيعات درجة الحرارة للمناخ المتأثر بالمؤثرات  warm tail، حيث يقع بالقرب من الذيل الدافئ ا

حرارة منذ  ، الذي كان هو األكثر2010، ولكنه لم يكون بنفس درجة الشدة التي كان عليها صيف عام (التوزيعات الحمراء)

قع في غياب التأثيرات البشرية على المناخ، ي. فCRUTEM3 وحدة البحوث المناخية بياناتبحسب مجموعة  1900عام 

ً الموسم ، ويكون (التوزيعات الخضراء)الموسم في الذيل الدافئ من توزيعات درجات الحرارة  على نحو غير  عندئذ أكثر دفئا

 برا وعهلالمنطقة بأكمعبر درجات الحرارة المشار إليها هنا إلى انحرافات درجات الحرارة عزو وتشير عملية . مألوف

 .ستبعد حدوث ظاهرة برد شديد ذات مدة أقصر وتؤثر على منطقة أصغري  الموسم بأكمله وال 
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على  محتسبة( 1990 - 1961بالنسبة للفترة )توزيعات انحرافات متوسط درجة الحرارة ألشهر يونيو ويوليو وأغسطس : 4الشكل 
وتستبعد ( خطوط حمراء)، بحيث تتضمن (1شماالً، كما يتضح من الشكل  35- 15شرقاً،  40 - 18)كزة على مصر رمنطقة م  

ألخيرة وتصف التوزيعات متوسط درجات الحرارة الموسمية في السنوات ا.  ، تأثير المؤثرات البشرية المنشأ(الخطوط الخضراء)
ويشير (. الخطوط المنقوطة) MIROCونماذج ( الخطوط السادة) HadGEM1 وتعتمد على التحليالت مع نماذج( 2009 - 2000)

ف األكبر نحراية والزرقاء إلى االتشير الخطوط الرأسية البرتقال، بينما 2007نحراف المالحظ عام الخط األسود الرأسي إلى اال
 . على التوالي 1900منذ  CRUTEM3 وحدة البحوث المناخية بياناتواألصغر في مجموعة 
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                    ظواهر التهاطل الشديدة
 
 

لبنية قد تكون ظواهر التهاطل الشديدة، سواء كانت في صورة زيادة مفرطة أو نقص شديد، خطرة على صحة اإلنسان وا

ً . المجتمعية والمواشي والزراعة التحتية قطاعات  لعدد من الفبينما تعد التقلبات الموسمية في التهاطل أمراً طبيعيا بل مهما

وهذه .  طيرةالجفاف قد تتسبب في آثار سلبية خموجات ، إال أن الفيضانات أو (الخ...مثل السياحة والزراعة)المجتمعية 

لمركبة مثل نقوصات شديدة أو غيرها من العوامل ا وأالظواهر تكون معقدة وغالباً تكون ناتجة عن تراكم زيادات مفرطة 

اهر مجموعة مختارة من الظو 2ويعرض الجدول ؛ هذا القسم كميات التهاطلويناقش . التغيرات في استخدام األراضي

حالة "تقارير  أو/الواردة في تقارير المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي و 2000الشديدة منذ عام 

ربت مصر ضوفيما يلي نسلط الضوء على السيول التي . التي تصدر مع نشرة الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية" المناخ

 .اً حديثالتي وقعت شديدة التهاطل ال حدى ظواهركمثال إل 2010خالل يناير 

 المصدر التفاصيل الظاهرة الشهر السنة

 السيول يناير 2010
أمطار غزيرة أدت إلى أسوء فيضانات على مدار عقد من 

 الزمن

المنظمة العالمية 
 لألرصاد الجوية

(2011) 
 

الة المناخ الواردة في تقارير المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن ح مجموعة مختارة من ظواهر التهاطل الشديدة :2الجدول 

 .2000التي تصدر مع نشرة الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية منذ عام " حالة المناخ"أو تقارير /العالمي و

 

 

 ظواهر تهاطل شديدة وقعت حديثا  
 
 

  2010السيول، يناير 

 
نذ ممصر تضرب إلى أسوء سيول عارمة  2010يناير شهر يوم خالل /ملم 80 شدتها أدت األمطار الغزيرة التي تجاوزت

ي فشبه جزيرة سيناء وساحل البحر األحمر ومحافظة أسوان بوقد أضرت السيول (. 2011)الطاهر ومدني،  1994عام 

ية بـ شخص وقدرت الخسائر الماد 3500وتم إجالء ما يقرب من . قتيالً وشردت المئات 15فت وراءها صعيد مصر، وخل  

واألردن  وأفادت التقارير عن إغالق المعابر الحدودية إلسرائيل مع مصر (.2011)الطاهر ومدني، مليون دوالر   25,3

 (.2010)بي.بي.سي، وخمسة مواني مصرية بصورة مؤقتة 

 

 تحليل الخصائص الطويلة األمد للتهاطل
 
 

 حتى 1960 عام في مصر منذ (2006)ألكسندر وآخرون،  للظواهر الشديدة HadEX قاعدة البيانات ؤشراتتستخدم م

يتضمن و. ونناقش هنا التغيرات في إجمالي التهاطل السنوي. بقياس درجات الحرارة العظمى والصغرى يومياً  2003 عام

 .الملحق الخاص بالمنهجية المتبعة شرحاً وافياً للطرق المستخدمة
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بها درجة  أي استنتاجاتاستنباط عن التهاطل في مصر، وبالتالي فال يمكن  محدودة، هناك بيانات 5وكما يتضح من الشكل 

لكن يرجح ، وةعاليفي اإلشارة الثقة درجة ون تكفي الشمال الشرقي، حيث جفاف صغيرة هناك منطقة مع هذا، فو. من الثقة

سيول العارمة تر الاأن شدة وتودالئل تفيد وتشير األبحاث السابقة إلى . إسرائيل في أنها مستوفاة من المحطات الموجودة 

. (2010 وزارة الدولة لشؤون البيئة، - )الجهاز المصري لشؤون البيئةعلى مصر قد زادت بالفعل في األعوام األخيرة 

ً بهذه التغيرات  واتر قد تم تسجيل زيادة في شدة وتالمسيطرة على الضغط الجوي، يالحظ أن  وباالتجاهاتوارتباطا

 (.2010وزارة الدولة لشؤون البيئة،  - )الجهاز المصري لشؤون البيئة العواصف الرملية والغبار

 
 
 

من مجموعة  1990 - 1961بالنسبة للفترة  2003إلى  1960إجمالي التهاطل السنوي على مصر خالل الفترة من : 5الشكل 

متوسط ( ب. 3االتجاهات بحسب العقود الزمنية بحسب وصفها في الشكل ( أ ( 2006ألكسندر وآخرون، )  HadEx بياناتال

 .3شمااًل كما يتضح من الشكل   o 31,25 إلى 21,25و oشرقاً  35,625 لىإ 24,375 التسلسل الزمني السنوي للمنطقة
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 العواصف
 
 

حددة مقد تكون صغيرة الحجم مصحوبة بآثار على أماكن ؛ فالعواصف خطورة بالغة على جميع قطاعات المجتمع تشكلقد 

م نه، برغم التقدمشاهدات للعواصف ألمستند إلى ال يتوافر تحليل منتظم والحقيقة أنه . أو منتشرة عبر مناطق واسعة النطاق

جراء البيانات حول العواصف غير كافية إلال تزال (، 2011، ، كورنز وجونز2011)بيترسون وآخرون المحرز حديثاً 

ً بإ(. انظر ملحق المنهجية المتبعة) تحليل سليم على المستوى العالمي جراء دراسات ويظل إحراز مزيد من التقدم مرهونا

 شرينلقرن العاتحليل  ةإعادالجديد الخاص بمشروع البيانات موثوقة حول الضغط الباروميتري من خالل مستندة إلى 

Century Reanalysis th20  ،والنسخ الالحقة منه( 2011)كومبو وآخرون. 
 

ألرصاد الواردة في تقارير المنظمة العالمية ل 2000مجموعة مختارة من الظواهر الشديدة منذ عام  3 الجدولويعرض 

ث ، حياد الجويةالجمعية األمريكية لألرص التي تصدر مع نشرة" حالة المناخ"أو تقارير /الجوية عن حالة المناخ العالمي و

 لوعواصف رملية عادة في الفترة من شهر فبراير إلى أبري( تعرف باسم رياح الخماسين)رياح قوية ل مصرتتعرض 

 .اسينارتبطت برياح الخمالقوية التي رملية نسلط الضوء على إحدى العواصف الوفيما يلي . (2008)الطاهر ومدني، 

 

 المصدر التفاصيل الظاهرة الشهر السنة

 عاصفة رملية أبريل 2007
أقوى عاصفة رملية 
خالل الثالثين سنة 

 الماضية

)الطاهر ومدني، 

2008) 

 

ة عن حالة مجموعة مختارة من ظواهر درجات الحرارة الشديدة الواردة في تقارير المنظمة العالمية لألرصاد الجوي :3الجدول 

 .2000التي تصدر مع نشرة الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية منذ عام " حالة المناخ"أو تقارير /المناخ العالمي و
 

 
 

 ظواهر العواصف الحديثة
 
 

الظاهرة ، وهي أبريل 17مصر في  على هبت عاصفة رملية مصحوبة برياح الخماسين :2007عاصفة رملية، أبريل 

ً الماضيةأسوأ عاصفة تضرب البالد خالل الثالثين التي وصفت بأنها  ينما بث، /م 17سرعة الرياح ، حيث بلغت عاما

ت وانخفض. درجات 8درجة مئوية، وهي ما كانت تزيد عن درجة الحرارة الطبيعية بـ  36 إلى درجة الحرارةوصلت 

)الطاهر  لمدة يوم ونصف اوسائل النقل بأكمله منظومةمتر مما تسبب في إغالق  100القدرة على الرؤية األفقية إلى 

 (.2008ومدني، 
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 الملخص
 
 

 :يل فيما يليالمستنبطة من هذا التحلو للمشاهدة في مصرتتمثل الخصائص الرئيسية للظواهر المناخية التي خضعت 
 

  ل ، مع ارتفاع درجات الحرارة في فص1960واسعة النطاق على مصر منذ عام السادت اتجاهات االحترار

 الصيف عنها في فصل الشتاء. 

 

 الباردة ي تواتر الليالي، صاحبها انخفاضاً ف2003و  1960 يتواتر الليالي الدافئة، بين عام زاد . 

 

  البالد كنتيجة لتأثير الممارساتبفي فصل الصيف  ارتفاعاتبوجه عام  الحرارةشهدت متوسطات درجة 

ض تواتر الدافئة وانخفاالبشرية على المناخ، مما تسبب في حدوث زيادة في تواتر درجات الحرارة الصيفية 

 .   درجات الحرارة الصيفية الباردة
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 ملحق المنهجية المتبعة

 

 البارزة الحديثة الظواهر الشديدة
 
 

ة لألرصاد تقارير المنظمة العالميكانت ، حيث "حديثة"بأنها  الظواهرلوصف  1994عام بدء من استخدم المؤلفون الفترة 

زة لظواهر البارتم اختيار ا ، فقدبقدر اإلمكان، وذلكومع . تلك الفترة بحلول أصبحت متاحة لهمالجوية عن حالة المناخ قد 

رة أبناء ذاكحية في وسائل اإلعالم وبقيت  تداولتهابوصفها أكثر األحداث التي  التي حدثت خالل العشر سنوات األخيرة

ً توفر  . كما أن هذه الظواهرالتي تضررت بها انالبلد ً أكثر نموذجا ي الوقت فالمجتمع أي ظواهر قد يواجهها بارتباطا

 و الخسائر فيأأي ظاهرة كان لها أثر إما من حيث التكلفة التي تكبدها االقتصاد " بارزة"د المؤلفون بكلمة صويق. الحالي

ألكبر على اوفي أغلب األحيان، اختيرت الظواهر ذات األثر . طويلة األمد هاالسكان أو تضررهم بآثار داألرواح أو تشري

ً  اذالحال هكالسكان، ومع ذلك فلم   .دائما

 
يانات مستنبطة جميع هذه الجداول باستخدام بتوقد تم . الظواهر الشديدة البارزة الحديثةعلى مل تجدول لكل بلد يشهناك و

عوهو تقرير سنوي . حول حالة المناخ من التقارير السنوية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية من  اهماتيتضمن مس مجم 

وال . ل بلدعلى مستوى كنظرة عالمية شاملة على الظواهر ذات األهمية التي حدثت يقدم فهو البلدان األعضاء، وبالتالي 

لتسجيالت ا سنوات يتغير خاللالثبات أن عامل على التقرير أنه يتضمن جميع الظواهر ذات األهمية، كما يزعم القائمون 

. بحسب كل بلد ، وواسع النطاق في الوقت ذاته، للظواهر الشديدةاً موجز قاعدة البيانات هذه توفر سجالً . غير أن المتاحة

 لغالف الجويويتم بعد ذلك استيفاء البيانات من تقارير حالة المناخ الصادرة عن اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات وا

NOAA  من حيث األرصاد الجويةعلى مستوى العالم والتي تكتسب أهمية  الظواهر الشديدةالتي تلخص. 

 

. ظواهرمن مثل هذه البشكل ملحوظ  والتهاطل والعواصف لكل بلد تضرر ونعطي هنا أمثلة تفصيلية توضح ظواهر الحرارة

ير سجل ويتضمن هذا التقر. ديدةالش وظل تركيزنا منصب على أي بلد يتضرر بصورة أساسية بظواهر التهاطل أو الحرارة

لرسمية والتقارير ا ير اإلعالميةربصورة كبيرة على التقااعتماداً باألثر المترتب على الحياة البشرية والممتلكات واالقتصاد، 

عدة بيانات نات كذلك عن قاكما أخذت بعض البيا. من الوكاالت المعاونة والحكومات والمنظمات المعنية باألرصاد الجوية

ن تكون وبرغم أنه من غير المرجح أ. على الصعيد العالميالظواهر الشديدة بشأن  CREDلكوارث الوبائية ابحوث مركز 

فهي  ديدة، ومن ثمداللة حول األثر المنظور للظواهر الشحمل التقارير اإلعالمية على الدرجة المطلوبة من الدقة، إال أنها ت

 .في ذاكرة الوطنحية يط الضوء على الظواهر التي ال تزال تفيد في تسل
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 لتي تغطيها هذهأخذاً في االعتبار عدد البلدان والظواهر امستفيضاً، لم يكن عن البيانات تجدر اإلشارة إلى أن البحث و

 سجل رسمي حول كثير من الظواهر، فإنه ال يتوافر من الموارد المتاحةكبيرة مجموعة وعلى الرغم من وجود . البيانات

من صادر لمزيد أسماء المب التنويهويتضمن النص )أرقام إيضاحية لحجم األثر فقط ومن هنا، فإن األرقام المقدمة هي . بها

 شتركنا حيثمااومن الواضح أيضاً أن اإلبالغ عن الظواهر الشديدة يتباين بصورة كبيرة بحسب المنطقة، وقد (. المعلومات

 .المحليين للوصول لفهم أفضل لتأثير مثل هذه الظواهر الباحثينأمكن مع مجموعات من 

 

اخية األحوال المناالجتماعية واالقتصادية بكل بلد في تقديم صورة لقابلية التأثر الخاص بويتمثل الهدف من الجزء السردي 

 .البلد منها تعافي هذاسبل وقد توضح األمثلة المذكورة التأثير الذي تخلفه أي ظاهرة شديدة على بلد معين، و. الحالية

عة وقاهات المتويكون هذا األمر مهما عند دراسة االتجاهات الحالية في الظواهر المناخية الشديدة وأيضا عند بحث االتج

 .القرن القادم ارفي المناخ على مد

 

 سجل المشاهدات

ختيارات اال، والمستخدمة في مراقبة الجودةعملية النلخص في هذا القسم مصادر البيانات التي تم تضمينها في التحليل، و

همية بمكان أن فمن األبلداً، ومن ثم  24ويعد هذا التقرير تقريراً ذا نطاق عالمي، حيث يتضمن . البياناتالمتاحة في عرض 

ت مفصلة عن ولهذا السبب، فبرغم توافر مجموعات بيانا.  يتم الحفاظ على ثبات األسلوب المنهجي المتبع في كافة أجزائه

المزيج  ظواهر درجات الحرارة والتهاطل والعواصف الشديدة لمختلف البلدان، فلم يكن من الممكن الحفاظ على مثل هذا

مية حول من أجل الحصول على بيانات يوبذلك الجهود وقد . وتضمينها في اإلطار الزمني للمشروعالمتنوع من البيانات 

نات مختلف البلدان بغرض استخدامها في تحديث مجموعات البيا فيدرجات الحرارة والتهاطل من جهات اتصال معروفة 

وافر أي تفي ظل عدم هبوب العواصف يرات في ال يتضمن أي تحليل للتغوالتقرير . الحالية حول الظواهر العالمية الشديد

 .لعالميحالياً على الصعيد ا هبوب العواصفالعاصفية أو تحليالت تاريخية سليمة للرياح على سطح اليابس أو لخاصية 
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 تحليل متوسط درجة الحرارة الموسمي

 
عند سطح األرض درجات الحرارة الخاصة بالبيانات العالمية حصيلة من  تم تحليله الذييأتي متوسط درجات الحرارة 

التي اشترك في إنشائها و، (2006)بروهان وآخرون،  CRUTEM3 البحوث المناخيةوحدة مجموعة بيانات الخاصة ب

مجموعة البيانات  وتتألف. يست أنجليابجامعة إمركز هادلي التابع لهيئة األرصاد البريطانية ووحدة البحوث المناخية 

CRUTEM3  وقد احتسبت متوسطاتها جميعا إلنشاء . الطقس حول العالمقياس تسجيل من محطات  4000مما يزيد على

 grid المربعات الشبكية من interpolationبدون استيفاء  o x 5 o 5مساحتها  gridded fieldsمجاالت شبكية 

boxes إلى  1960 من لفترةل المتوسطات الموسمية عن كل مربع شبكيوقد تم حساب . التي ال تحتوي على محطات

 median of pair-wise slopesاالتجاهات الخطية باستخدام متوسط المنحنيات المتزاوجة  التوفيق بين، وتم 2010

 وتركز هذه الطريقة على إيجاد المنحنيات لكل األزواج الممكنة في البيانات، وأخذ. (1996؛ النزانت 1968)شين 

ويخصص معامل . outlying points لنقاط النائيةمراعي لوتعد هذه الطريقة أداة جيدة لتقييم المنحنى غير ال. اتهامتوسط

الخاص يكون المئين الخامس إلى الخامس والتسعين للمنحنيات المتزاوجة  trend value الثقة العالي إلى أي قيمة اتجاه

 . zero trend اتجاه صفريأي لي ال يتفق مع قيمة االتجاه، وبالتاإشارة نفس بها لها 

 

 تحليل ظواهر درجات الحرارة والتهاطل الشديدة باستخدام المؤشرات

 
الجوانب المختلفة ألحوال الطقس وضح حتى يتسنى دراسة الظواهر المناخية الشديدة، تم إنشاء عدد من المؤشرات التي ت

  ETCCDI فريق الخبراء المعني بكشف تغيرات المناخ ومؤشراتهب مجموعة المؤشرات الخاصةت ستخدم هنا و. القاسية

التي وهذه المؤشرات . WCRP لبرنامج العالمي لبحوث المناخبا CLIVARالمناخ والتنبؤ به  تقلبيةالتابع لوحدة بحوث 

بيانات سقوط األمطار ودرجات الحرارة العظمى والصغرى إليجاد القيم مؤشراً تستفيد من ن يسبعة وعشريبلغ عددها 

التي تتجاوز فيها درجات و مثالً " الدافئة"الخاصة باأليام ( من المؤشرات مجموعات الفرعيةالوالشهرية لبعض )السنوية 

إلى  1961من  base period الحرارة العظمى اليومية درجة حرارة المئين التسعين بحسب تعريفها خالل فترة األساس

بفريق الخبراء المعني ين الملحق والموقع اإللكتروني الخاصولالطالع على قائمة المؤشرات كاملة، يرجى مراجعة . 1990

 . htmlhttp://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI/index.sبكشف تغيرات المناخ ومؤشراته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI/index.shtml
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 مالحظات االسم المختصر الوصف المؤشر

تر الليالي الباردةاتو  

درجات الحرارة الصغرى اليومية أقل من 
الدرجة الصغرى اليومية ذات المئين العاشر 

 – 1961قياساً على الفترة المرجعية األساس 
1990 

TN10p --- 

الدافئة تواتر الليالي  

درجات الحرارة الصغرى اليومية أعلى من 
الدرجة الصغرى اليومية ذات المئين التسعين 

 – 1961قياساً على الفترة المرجعية األساس 
1990 

TN90p --- 

 تواتر األيام الباردة
درجات الحرارة العظمى اليومية أقل من الدرجة 

المئين العاشر قياساً على  العظمى اليومية ذات
 1990 – 1961الفترة المرجعية األساس 

TX10p --- 

 تواتر األيام الدافئة

درجات الحرارة العظمى اليومية أعلى من 
الدرجة الصغرى اليومية ذات المئين التسعين 

 – 1961قياساً على الفترة المرجعية األساس 
1990 

TX90p --- 

 مدة النوبات الجافة
أطول مدة أليام متصلة في العام تشهد سقوط 

 ملم1 <أمطار 
CDD 

تغطية بيانات أقل نتيجة اشتراط أن 
أيام  6تكون "النوبة الجافة" مدتها 

على األقل مما يتسبب في حدوث 
 تغطية مؤقتة متقطعة

الممطرةمدة النوبات   
أطول مدة أليام متصلة في أحد األعوام تشهد 

 ملم1 >سقوط أمطار 
CWD 

تغطية بيانات أقل نتيجة اشتراط أن 
أيام  6تكون "النوبة الرطبة" مدتها 

على األقل مما يتسبب في حدوث 
 تغطية مؤقتة متقطعة

 --- PRCPTOT إجمالي سقوط األمطار كل عام إجمالي التهاطل السنوي

 
 .ETCCDI وصف المؤشرات الخاصة بفريق الخبراء المعني بكشف تغيرات المناخ ومؤشراته: 4الجدول 

 
عن بيانات والتي تتضمن ويمكن الرجوع إلى دراسة عالمية سابقة أجريت حول التغيرات الطارئة على هذه المؤشرات، 

 أنظر الرابط :HadExبيانات ال قاعدة)(، 2006)ألكسندر وآخرون،  المصدرفي  2003 - 1951الفترة 

/http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadex (.  وقد هدفنا في هذا العمل إلى تحديث هذا التحليل حتى

وتستخدم هنا مجموعة فرعية من المؤشرات نظراً ألنها األسهل . هذا قدر اإلمكان، باستخدام أحدث البيانات المتاحةيومنا 

(.4 الجدول) ارتباطاً بالظواهر المناخية الشديدة

http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadex/
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  في تحليل الظواهر الشديدة HadExبيانات  قاعدةاستخدام 
 

فريق الخبراء المعني بكشف تغيرات المناخ ومؤشراته خاصة ب اً مؤشر 27من  HadEx بياناتال مجموعةتتألف 

ETCCDI  ساحة كل ممربعات شبكية وتقسيمها في صورة بعد ذلك يتم التوفيق فيما بينها التي محتسبة من بيانات المحطات

. ادليبحيث تتالءم مع المخرجات الناتجة عن تشكيلة النماذج الخاصة بمركز ه يتم اختيارهاو، o x 3,75 o 2,5منها 

لحاسوبي االمؤشرات من بيانات المحطات الفردية باستخدام البرنامج يتم حساب جموعات البيانات حتى اليوم، تحديث ملو

RClimDex/FClimDex ة عن األرصاد الكندي بالنياب، الذي يقوم بتطويره وصيانته فرع البحوث المناخية التابع لجهاز

ممكناً  وأخذاً في االعتبار اإلطار الزمني للمشروع، فلم يكن. فريق الخبراء المعني بكشف تغيرات المناخ ومؤشراته

: نلعدد من البلدا HadExبيانات اللمجموعة حتى اليوم الحصول على بيانات محطات تكفي إلنشاء مؤشرات محدَّثة 

ستخدم ت  و. يا؛ كينيا؛ جنوب أفريقيا؛ المملكة العربية السعودية؛ بيرو؛ ترك(التهاطل فقط)البرازيل؛ مصر، إندونيسيا؛ اليابان 

عرض التغيرات في الظواهر الشديدة لدرجات في األصلية  HadExبيانات المجموعة حاصل من مأخوذة المؤشرات ال

ص ويلخ. 2003وفي بعض الحاالت، كانت تنتهي البيانات قبل عام . 2003عام وحتى  1960 عام الحرارة والتهاطل من

بيانات لاوفيما يلي نعرض ملخصاً قصيراً للطرق المستخدمة في إنشاء مجموعة . البيانات المستخدمة لكل بلد 2الجدول 

HadEx (ويتضمن 2006: ألكسندر وآخرون لمطالعة الوصف الكامل، انظر ،) مراقبةجراءات إل اً وصف 3-2-2-2القسم 

 .إلى مربعات شبكية متقسيها وبينالبيانات المحد ثة والتوفيق  جودة

 

تم ، HadCM3 هادلي المزدوجلنموذج النسخة الثالثة  التغطية المكانية غير المتساوية عند إنشاء مجموعة بياناتولتفسير 

 من land-water mask المياهإلى  اليابس، مع تطبيق نسبة يةشبكإلى مربعات المؤشرات الخاصة بكل محطة تقسيم 

ستخدام المربعات الشبكية على االمستخدمة في عملية إنشاء  interpolationطريقة االستيفاء وتعتمد . HadCM3نموذج 

لتحديد أي المحطات يمكنها أن تؤثر في قيمة أي مربع  decorrelation length scaleمقياس طول فك االرتباط 

. لفرديةاالرتباطات المحطة  e-folding distanceالزيادة والنقصان في المعامل  المقياس من مسافة ب هذاويحتس. شبكي

ويعد . ، ثم استيفاؤه خطياً بين األشرطةlatitude bandsكما تم حساب المقياس مستقالً بالنسبة لخمس أشرطة عرضية 

نه أويعني ذلك . هذه االختالفات في مقاييس طول فك االرتباطهذا تبايناً ملحوظاً في التغطية المكانية بين المؤشرات بسبب 

ذا، فنحن وله. لمربعات الشبكية، ولكن ال توجد في الحقيقة محطات لتؤكدها مثل هذه البياناتلسيكون هناك بعض بيانات 

امل ثقة عالي تظهر معمحطات على األقل لكي  3بها  نطبق هنا الحدود السوداء على المربعات الشبكية عند النقاط التي يوجد

ن نسبة اليابس.  في تمثيل منطقة أوسع للمربع الشبكي ً مباشراً المياه من استخدام مجموعة البيانات استخ إلى وتمك ِّ في  داما

ع غير أن هذا يعني أن بعض المناطق الساحلية والجزر التي قد يتوق، HadCM3مقارنة النماذج مع مخرجات نموذج 

 مسطحات مائية.بسبب التعامل معها على أنها  بكي هي في الواقع خاليةالبعض أن عليها مربع ش

 

 للظواهر الشديدة HadExة في تحديث تحليل ممصادر البيانات المستخد
 

كن من البلدان حتى يومنا هذا، عدد من مصادر البيانات لتقدير التغطية الكافية التي تتيح تحديث أكبر عدد ممتم استخدام 

ففي سبيل بناء مجموعات بيانات جديدة، حاولنا أن نستخدم نفس المنهجية . على تلخيص لهذه المصادر 5حتوي الجدول وي

تم  الناتج الذي فاظ بنفس الثبات إلى جانبلالحت( الموضح في القسم السابق)األصلي  HadExالمستخدمة في عمل نموذج 

ظهرت بعض الصعوبات التي سوف يلقى عليها إنشاؤه من خالل مجهود دولي كبير ويستخدم على نطاق واسع، ولكن 

 .الضوء في القسم التالي
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 ن نموذجموحيثما تم استخدام بيانات جديدة، تمت مقارنة التوزيعات الجغرافية للتوجهات بتلك التي تم الحصول عليها 

HadExتوفيق ، باستخدام نفس مقاس الشبكة وزمنها وطريقة الfitting method. هات ة نمط التوجوفي حالة عدم مالءم

 على الرغم من HadEx، استخدمنا بيانات HadExالنمط الناتج عن نموذج مع في مؤشرات درجات الحرارة والتهاطل 

فردية ويمكن أن تنشأ االختالفات في أنماط االتجاهات في المؤشرات ألن المحطات ال. قصر مدتها الزمنية بوجه عام

ختالف رجح كذلك، وبصور كبيرة، ا، كما ي  HadEx عن تلك الناتجة عن نموذجالمستخدمة في إنشاء نتائج شبكية تختلف 

برغم  HadEx ا أن نستخدم فيهما نموذج بياناتر وتركيا هما البلدان اللذين قررنوكانت مص. إجراءات مراقبة الجودة

 .وجود بيانات أحدث منها

 

 :GHCND اليومية –الشبكة العالمية التاريخية للمناخ 

التساق مع ابأنها بيانات شبه عالمية، ولكن لضمان  GHCND اليومية –تتميز بيانات الشبكة العالمية التاريخية للمناخ 

.  HadEx نموذج في المستخدمة تلك المحطاتمع ، تمت مقارنة بيانات الشبكة العالمية التاريخية  HadExقاعدة بيانات 

تباط وذات ار HadExمتر من المحطات المستخدمة في قاعدة بيانات  1500المحطات التي تقع داخل  ووقع اختيارنا على

انات درجة وبي 0,9أكبر من معامل االرتباط  كانفي حالة ما إذا . ولم نأخذ سوى بيانات التهاطل HadExعاٍل مع محطات 

لخمس  وإضافة إلى ذلك، نشترط توافر البيانات .0,9أكبر من  r-valueمعامل االرتباط قيم إحدى   الحرارة إذا كان

لحاسوبي ا. وتم بعد ذلك تحويل هذه البيانات اليومية إلى مؤشرات باستخدام البرنامج 2000سنوات على األقل قبل عام 

fclimdex. 

 

  شرق أسياوب لمناخ لجناتقييم دراسة و ECA&Dالخاصة به  ومجموعة البيانات لمناخ األوروبياتقييم دراسة نموذج 

 SACADمجموعة البيانات الخاصة به و

ب شرق ودراسة تقييم المناخ لجنو ECA&Dدراسة تقييم المناخ األوروبي ومجموعة البيانات الخاصة به بيانات كل من 

ً تتألف من  محسوبةهي مؤشرات  SACADأسيا  ومجموعة البيانات الخاصة به  ً أساسي اً مؤشر 27مسبقا من فريق  ا

لذي العون ظر بعين التقدير لننوالخبراء المعني بكشف تغيرات المناخ ومؤشراته، فضالً عن بعض المؤشرات األخرى. 

ى عل الجيوفيزياولألرصاد والمناخ  اإلندونيسيةالوكالة وقدمه ألبرت تانك، وكذلك المعهد الملكي الهولندي لألرصاد الجوية 

 في الحصول على هذه البيانات. لنا مساعدتهما 

 

 :المكسيك

وقد تكرم بتوفير البيانات الخاصة بالمحطة من المكسيك الجهاز الوطني الميكسيكي لألرصاد الجوية وجورج فازكيز. وتم 

. ويبلغ إجمالي عدد fclimdexبعد ذلك تحويل هذه البيانات اليومية إلى المؤشرات الالزمة باستخدام البرنامج الحاسوبي 

اختيار المحطات التي بها تسجيالت طويلة األمد لنا محطة. وحتى يتسنى  5298المحطات الميكسيكية في قاعدة البيانات 

تلك المحطات  ، اختارنا فيهوكافية للبيانات ويرجح أنها األكثر موثوقية، فقد قمنا بعمل ارتباط متبادل بين جميع المحطات

ولديها ارتباط مع محطة أخرى واحدة على  1960من البيانات بعد عام  يمتد عشرين عاماً على األقل التي تتمتع بتاريخ

محطة لمزيد من المعالجة  237. ونتج عن ذلك اختيار 0,95أكبر من  r-value األقل تكون قيمة المقاومة الحرارية لها

 والتحليل.
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 Indian Gridded البيانات الشبكية الهندية

 1969 ، درجات الحرارة من2007إلى  1951ارة الهندية لألرصاد الجوية بيانات شبكية يومية )التهاطل من قدمت اإلد

ى يتسنى وهذه هي البيانات الشبكية اليومية الوحيدة في التحليل الذي أجريناه. وحت، ox 1  o 1( على شبكة 2009إلى 

ودة محطات الموجماثل بقدر اإلمكان، تم افتراض أن القيم الخاصة بكل شبكة مماثلة إلحدى التمعالجة هذه البيانات بأسلوب م

رتباط، مقياس طول فك اال حسابفي مركز الشبكة. ونحتفظ بهذه البيانات مستقلة عن باقي الدراسة، وهو أمر مهم عند 

 والذي يكون بشكل عام أكبر بالنسبة لهذه البيانات الشبكية.
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 البلد
 مربع المنطقة

 1)المربعات المشروطة الحمراء في الشكل 
 وعلى كل خريطة في بداية هذا الفصل(

 مصدر البيانات
( T )درجات الحرارة = 

( P )التهاطل = 

 

 مدة تغطية البيانات 
( T )درجات الحرارة = 

( P )التهاطل = 

 

 1المؤشرات المتضمنة )انظر الجدول 
 للتفاصيل(

 مالحظات (ةالمتاحية الزمن الدقة)

 األرجنتين
 غرباً  o 54,375إلى  73,125

 جنوباً  56,375إلى  21,25

Matilde 

Rusticucci (T,P) 
(T,P) 2010  - 1960  

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

  سنوية

 أستراليا
 شرقاً  o 155,625إلى  114,375
 جنوباً   o 43,75إلى  11,25

GHCND (T,P) (T,P) 2010  - 1960 

TN10p, TN90p, 

TX10p, TX90p, 
PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ، شهرية
 ، موسميةو
 سنويةو

 الماء لتشمل  –تم تكييف نسبة اليابس 
والمناطق المحيطة بمنطقة تسمانيا 

 بريسبان

 بنغالديش
 شرقاً   o 91,875إلى  88,125
 شماالً   o 26,25إلى  21,25

Indian Gridded 
data (T,P) 

(P) 2010  - 1960 
1970 - 2009 (T) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ، شهرية
 ، موسميةو
 سنويةو

مستوفى من البيانات الشبكية الهندية 
Indian Gridded  

 البرازيل
 غرباً   o 31,875إلى  73,125

6,25 o   33,75شماالً إلى o   ًجنوبا 
HadEX (T,P) 

1960 - 2000 (P) 
2002  (T) 

TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 سيئةالتغطية المكانية  سنوية

 كندا
 غرباً   o 54,375إلى  140,625
 شماالً   o 71,25إلى  41,25

GHCND (T,P) (T,P) 2010  - 1960 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 

CW 

 ، شهرية
 ، موسميةو

 سنويةو

 

 الصين
ً   o 133,125إلى  73,125  شرقا

 شماالً  31,25إلى  21,25
GHCND (T,P) 

1960 - 1970 (P) 

1960 - 2003 (T )صغرى 
 

( عظمى  T) 2010  -  1960 

TN10p, TN90p, 

TX10p, TX90p, 
PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ، شهرية

 ، موسميةو
 سنويةو

تغطية التهاطل كانت سيئة للغاية بعد 

، 2004 -2003فيما عدا  1997عام 
وال توجد بيانات على اإلطالق في 

 2011 -2005و 2002 -2000

 مصر
 شرقاً   o 35,625إلى  24,375
 شماالً   o 31,25إلى  21,25

HadEX (T,P) البيانات غير متوافرة 
TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, 
 سنوية

ال توجد بيانات بالنسبة لمصر ولذلك تم 

الشبكية من  استيفاء جميع قيم المربعات
محطات األردن وإسرائيل وليبيا 

 والسودان

 فرنسا
5,625 o   9,375غرباً إلى o   ًشرقا 

 شماالً  o 51,25إلى  41,25
ECA&D (T,P) (T,P) 2010  - 1960 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ، شهرية
 ، موسميةو

 سنويةو
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 ألمانيا
ً   o 16,875إلى  5,625  شرقا
 شماالً  o 56,25إلى  46,25

 
ECA&D (T,P) 1960- 2010 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ، شهرية
 ، موسميةو
سنويةو  

 

 الهند
 شرقاً  99,375إلى  69,375

 شماالً   o 36,25إلى  6,25

Indian Gridded 

data (T,P) 

1960- 2003(P) 

1970- 2009 (T) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 ، شهرية

 ، موسميةو
 سنويةو

 

 إندونيسيا
ً   o 140,625إلى  95,625  شرقا
ً  11,25شماالً إلى  6,25  جنوبا

HadEX (T,P) 1968- 2003 (T,P) 

TN10p, TN90p, 

TX10p, TX90p, 
PRCPTOT, 

 التغطية المكانية سيئة سنوية

 إيطاليا
ً   o 16,875إلى  5,625  شرقا
 شماالً   o 46,25إلى  36,25

ECA&D (T,P) 
 

1960- 2010 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ، شهرية
 ، موسميةو
سنويةو  

الماء لتحسين تغطية  إلىتم تكييف نسبة اليابس 
 إيطاليا

 اليابان
ً   o 144,375إلى  1129,375  شرقا

 شماالً   o 46,25إلى  31,25

HadEX (P) 

GHCND (T) 

1960- 2003(P) 
1960 – 2000 (T )صغرى 

( عظمى  T) 2010  -  1960 
 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, 

 ،موسمية، وشهرية
 (T) سنويةو

 (P) سنوية

 

 كينيا
 شرقاً   o 43,125إلى  31,875
6,25 o    6,25شماالً إلى o   ً  جنوبا

HadEX (T,P) 
1960- 1999(P) 

 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT 

 سنوية

ال تتوافر بيانات عن دراجات الحرارة لكينيا، 

ولذلك استوفيت قيم المربعات الشبكية من 
جارتيها أوغندا وتنزانيا.وتتضمن المتوسطات 
اإلقليمية مربعات شبكية من خارج كينيا 

للتمكين من استمرارية البيانات حتى عام 
2003 

 المكسيك
ً   o 88,125إلى  118,125  غربا
 شماالً   o 33,75إلى  13,75

Raw station data 
from the Servicio 

Meteorológico 
Nacional (SMN) 

(T,P) 

1960- 2009 (T,P) 

TN10p, TN90p, 

TX10p, TX90p, 
PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ،شهرية

 ،موسميةو
سنويةو  

 

محطة . ال توجد  237/5298تم اختيار 

مكانية موحدة. هبوط في معدالت تغطية تغطية 
 .2009درجات الحرارة والتهاطل في عام 

 بيرو
 غرباً   o 65,625إلى  84,735
1,25 o   18,75شماالً إلى o   ًجنوبا 

HadEX (T,P) 1960- 2002 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 سنوية
، CDD ، و TX90p تغطية متقطعة في 
 CWDو
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 روسيا

 غرب روسيا

ً   o 106,875إلى  28,125  شرقا
 شماالً   o 78,75إلى  43,75

 

 شرق روسيا
 شرقاً   o 189,375إلى  103,125
 شماالً   o 78,75إلى  43,75

ECA&D (T,P) 1960- 2010 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 ،شهرية
 ،موسميةو

سنويةو  
 

 ألغراض العرض فقطتقسيم البلد 

 السعودية
 شرقاً   o 54,375إلى  31,875
 شماالً   o 33,75إلى  16,25

 

HadEX (T,P) 1960- 2000 (T,P) 
TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT 

 التغطية المكانية سيئة سنوية

 جنوب أفريقيا
 غرباً  o 35,625إلى  13,125
 جنوباً  o 36,25إلى  21,25

 

HadEX (T,P) 1960- 2000 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

  ----- سنوية

 كوريا الجنوبية
 شرقاً   o 129,375إلى  125,625
 شماالً   o 38,75إلى  33,75

HadEX (T,P) 1960- 2003 (T,P) 
TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD 
 سنوية

 CWD حولجداً هناك نقاط بيانات قليلة 
 اتجاهات أو سالسل زمنية لحساب

 أسبانيا
9,375 o   1,875غرباً إلى o   ًشرقا 

 شماالً   o 43,75إلى  36,25
ECA&D (T,P) 1960- 2010 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 ،شهرية

 ،موسميةو
سنويةو  

 

 تركيا
 شرقاً   o 46,875إلى  24,375
 شماالً   o 43,75إلى  36,25

HadEX (T,P) 1960- 2003 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 سنوية
مع عدم   CDDو CWDفي تغطية متقطعة 

 2000بعد عام وجود متوسط إقليمي 

 المملكة المتحدة
9,375 o   1,875غرباً إلى o   ًشرقا 

 شماالً   o 58,75إلى  51,25
ECA&D (T,P) 1960- 2010 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 

CWD 

 ،شهرية
 ،موسميةو
سنويةو  

 

 

 الواليات المتحدة األمريكية
ً   o 65,625إلى  125,625  غربا

 شماالً   o 48,75إلى  23,75
GHCND (T,P) 1960- 2010 (T,P) 

TN10p, TN90p, 
TX10p, TX90p, 

PRCPTOT, CDD, 
CWD 

 ،شهرية
 ،موسميةو

سنويةو  
 

 

 

 البيانات المستخدمة لكل بلد: ملخص 5 الجدول
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 للظواهر الشديدة HadEx رقابة الجودة وإجراءات عمل الشبكات المستخدمة في تحديث تحليل

 
ة من خطوتين عمليإجراء تم ، فقد اتبيانات المؤشرقبة الجودة على ارماالختبارات األساسية لأداء بعض لنا حتى يتسنى 

ة أيام عن قيم داخلية إلزالة الحاالت التي تقل قيمة سقوط المطر بها لخمسةاختبارات أوالً، تم إجراء . لمؤشراتعلى ا

رة تساقط أمطار يوم واحد، وتكون أقل درجة حرارة صغرى أكبر من أقل درجة حرارة عظمى وتكون أكبر درجة حرا

عن الت هذه الحاوبرغم أن هذا يعد مستحيالً في الواقع المادي، فقد تنشأ . صغرى أكبر من أكبر درجة حرارة عظمى

ضافة رقم أخطاء النسخ عند إنشاء مجموعات البيانات اليومية، مثالً، أو عالمة ناقص في غير موضعها الصحيح، أو إ

ً أن ي. لرقميفي السجل أو تبديل موقع أحد األعمدة خالل التحويل ا كون هناك ونشترط، خالل هذه االختبارات، أيضا

ً من البيانات في فترة التسجيل بالنسبة للمؤشر الخاص بتلك المحطة، وأن تتيح بعض ا 20على األقل  لبيانات عاما

 .تقديراً معقوالً للظروف المناخية عبر تلك الفترة 1990و 1961المكتشفة في كل عقد زمني بين عامي 

 
المؤشرات المحتسبة في هذا العمل بأنها تتميز طول عشرات الكيلومترات، وعلى به ظروف الطقس في األغلب وتتشا

 ً في كل  اتبين كل مجموعة مزدوجة المحط correlation coefficientويحتسب معامل االرتباط . أكثر اتساقا

 function of صورة دالة انفصال ، ويرسم في(وكل شهر إن أمكن)يها لكل مؤشر لالبيانات التي تم الحصول ع

separation . ويتم توفيق منحنى اضمحالل أسيexponential decay  في البيانات، والمسافة التي انخفض بها

. ويحتسب هذا المقياس لكل مجموعة بيانات على حدة. تعامل على أنها مقياس طول فك االرتباط e/1هذا المنحى بعامل 

مقياس مستقل لكل من شطري الكرة تم حساب ، يGHCNDاليومية  -فبالنسبة للشبكة العالمية التاريخية للمناخ 

لعرض ارتباط تام عند المسافة الصفرية،  fitted decay curveمقدر وال نقوم بإقحام منحنى االضمحالل ال. األرضية

ولم يالحظ في بعض المؤشرات في بعض . HadEx اناتبيالختلف عن الطريقة المستخدمة في إنشاء مجموعة وهو ما ي

في بعض مجموعات البيانات أو أن االضمحالل كان بطئ واضح  decay pattern البلدان استخدام أي نمط اضمحالل

 .كم 200تبلغ  ةوفي هذه الحاالت تم استخدام قيمة اعتيادي. لدرجة يصعب معها تحديد قيمة لمقياس طول فك االرتباط

 
لمجاورة ابيانات المؤشرات عن طريق مقارنة قيمة كل محطة بقيمة المحطات لخارجية اختبارات وقمنا بعد ذلك بإجراء 

ح أنه في حالة إظهار المحطة قيمة عالية ألحد المؤشرات في شهرتباط ونظراً ال. لها ر ما، فإن قيم المحطات، ي رجَّ

ن القي م أو مفي إيجاد مزيد  االرتباطوقد قمنا باستغالل هذا . كذلكالمحطات المجاورة لها سوف تكون قياساتها عالية 

عالية  على النحو التالي؛ على الرغم من البيانات األولية للتهاطل تظهر درجة bad valuesالمحطات غير السليمة 

ط عبر من الترابن يحسَّ  ةأو يومي ةشهري resolution دقة، فإن استخدام مؤشرات ذات localizationتحديد المواقع 

 .مناطق واسعة، وبالتالي يكون أسلوب فحص المحطات المجاورة هو أسلوب سليم إليجاد المحطات المخالفة

 
لكل مؤشر على مدار  mean valueباستخدام متوسط القيمة ( وكل شهر إن أمكن)ونحتسب عوامل مناخية لكل محطة 

القيم لكل محطة باستخدام هذه العوامل المناخية عن طريق ويتم بعد ذلك حساب مدى انحراف . 1990 - 1961الفترة 

ويعني هذا أننا ال . طرح متوسط القيمة من القيم الحقيقية، ومن ثم يتضح ما إذا كانت قي م المحطة أعلى أو أقل من المعتاد

ة مع قارنة المحطاالختالفات في االرتفاع عن سطح األرض أو طوبوغرافيا المكان عند م نحتاج ألن نأخذ في اعتبارنا

 .ننا ال نقارن قيم فعلية، بل نقارن انحرافات عن متوسط القيمةالمحطات المجاورة لها، حيث إ
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. تبارفي االع قيم االنحرافللبحث وتؤخذ حدود مسافة مقياس طول فك االرتباط على وتخضع جميع المحطات التي تقع 

من هذه المحطات لكي نأخذ في  weighted median value حةونقوم بعد ذلك بحساب القيمة الوسطية المرج ِّ 

ألوفة غير المنات ايتقليل الحساسية للبهذه القيمة الوسطية في ونستخدم . االعتبار االضمحالل في الترابط مع زيادة المسافة

outliners. 

 
من  median absolute deviationsانحراف مطلق وسطي  7,5وإذا كانت القيمة المسجلة للمحطة أكبر من 

سي انحرافات قياسية إذا كان التوزيع المستخدم هو توزيع غاو 5وهذا يعادل حوالي )القيمة الوسطية المرجحة 

Gaussian سليماً النتشار التوزيع ً م ال يتم ثثقة في صحة هذه القيمة ومن ال تقل، (النظامي، غير أنه  يكون قياسا

 .إدراجها في البيانات

 
تتالءم مع ل،  o  x 2,5 o 3,75 من على أساس مربعات شبكية وحتى يتسنى عرض البيانات، يتم تقسيم المحطات الفردية 

ك فولتحديد قيمة كل مربع شبكي، ي ستخدم مقياس طول  ،HadCM3النسخة الثالثة لنموذج هادلي المزدوج  مخرجات

 اسقيثم يتم . المحطات تساهم على نحو معقول في هذه القيمةلحساب أي  decorrelation length scaleاالرتباط 

 هناك بيانات ويشترط أن يكون. للحصول على القيمة النهائية للمربع الشبكي فك االرتباط قيمة كل محطة باستخدام مقياس

بما ( كيالشب داخل أحد مقاييس طول فك االرتباط لمركز المربع)سليمة من ثالث محطات على األقل وأن تكون متقاربة 

 بة اليابساألصلي، فيتم استخدام نس HadEx أما بالنسبة لنموذج. grid pointيكفي للمساهمة في حساب نقطة التربيعة 

؛ وهذه ناتفي ثالث حاالت حتى يتم إدراج بعض البياومع هذا، فقد تم تعديل هذه النسبة  .land-sea mask المياه إلى

 (.6الشكل )شرق أستراليا، وإيطاليا وجزيرة تسمانيا، الحاالت هي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الوصف  بلد على المستخدمة في إنشاء شبكات لبيانات المحطات والمناطق اإلقليمية المخصصة لكل هايالم إلى نسبة اليابس :6 الشكل

 . 5الوارد بالجدول 

 

 عرض الظواهر الشديدة لدرجات الحرارة والتهاطل

 
إلى عرض المؤشرات في صورة خرائط شبكية إقليمية التجاهات العقود الزمنية والمتوسط اإلقليمي للتسلسل الزمني ت  

ستخدام طريقة االنحدارات الوسطية المتزاوجة اويتم توفيق االتجاهات ب. االتجاهات بحسب العقود الزمنية إن أمكنجانب 
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median of pairwise slopes method    وتعتبر االتجاهات مختلفة بصورة . (1996النزانت  ،1968)شين

كبيرة عن االتجاه الصفري إذا كانت المئينات من الخامس إلى الخامس والتسعين من االنحدارات المزدوجة ال تشتمل 

رسومات بيانية نقطة سوداء في مركز المربع الشبكي أو خط أصم على على هيئة وي مثل هذا االتجاه . على الصفر

ويمكن (. سلبية أو إيجابية) الدالئلويفيد ذلك ضمناً وجود ثقة عالية في .  time-series plots لتسلسل الزمنيل

ين من االنحدارات المزدوجة التي تعطى عالمئينات الخامس إلى الخامس والتس بتبايناالستدالل على الثقة في قوة االتجاه 

وال تحتسب االتجاهات إال عندما تتوافر بيانات لمدة ال تقل عن . نيةللمتوسط اإلقليمي لالتجاهات بحسب العقود الزم

، يجب أن يكون هناك بيانات لعام واحد (HadEx بخالف)من األعوام بفترة التسجيل، وبالنسبة للبيانات المحد ثة % 50

 .على األقل من كل عقد

 
 قي م لبعض ، تتوافر(باستخدام مقياس طول فك االرتباط)ونظراً لممارسة استيفاء البيانات خالل مرحلة إعداد الشبكات 

تتوافر  وهناك ثقة أكبر في المربعات الشبكة التي. المربعات الشبكية عند عدم وجود أي محطة داخل المربع الشبكي

دة لها كفافي  ات بخطمحط 3ولهذا السبب، نقوم بتحديد المربعات الشبكية التي تحتوي على األقل على . البيانات المؤك ِّ

 هورظ ويختلف مقياس طول فك االرتباط باختالف اإلقليم والموسم والمؤشر، وهو ما يؤدي إلى. أسود على الخرائط

عة د تكون متقطوالمؤشرات، نتيجة لطبيعتها التي تتأثر بالحدود بين األقاليم، ق. اختالفات كبيرة في التغطية المكانية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (.                 4انظر الجدول )لتغطية المكانية والزمنية بمرور الوقت وهو ما قد يؤثر أيضاً على ا

 
د تختلف قمقياس طول فك ارتباط مختلف، وبالتالي ( شهريةولكل شهر من المؤشرات التي لها بيانات )ويكون لكل مؤشر 

قل لكل محطة عاماً على األ 20كما أن اشتراط توافر بيانات لمدة . المختلفة التغطية بين المؤشرات ومجموعات البيانات

من عدد سنوات التسجيل، وعلى األقل عام واحد من كل عقد زمني لحساب % 50ذات مدخالت، وعلى األقل 

ً بمقياس طول فك االرتباط، قد االتج شبكة  قاليم ذاتعلى تلك األفقط مقتصرة التغطية  يجعلاهات، كل ذلك مصحوبا

 .المحطات الكثيفة التي تبلغ ببياناتها على نحو موثوق

 
وموضحة في الجدول  6تتميز على الخريطة بمربع أحمر مشروط في الشكل  على شكل مستطيلويوجد بكل بلد منطقة 

ً مع منطقة ال. في إنشاء المتوسط اإلقليمي م، وتستخد5 ً متطابقا .  6على الخريطة في الشكل عزو ويكون ذلك أحيانا

اإلقليم بللتذكير داة أوتظهر هذه المنطقة مجدداً على الخرائط وهي تشغل التسلسل الزمني للمتوسطات اإلقليمية ك

قيم المربعات  حسابويتم إنشاء المتوسطات اإلقليمية عن طريق . والمربعات الشبكية المستخدمة في عملية الحساب

ولضمان الثبات مع مرور الوقت، يتم . الشبكية عن طريق جيب التمام لخط عرض مركز المربع الشبكي الخاص بها

لمربعات الشبكية الوسطي لعدد الويتم حساب . كافي من المربعات الشبكيةحساب المتوسط اإلقليمي فقط عند وجود عدد 

وبالنسبة للمناطق ذات العدد الوسطي الذي يتجاوز ستة مربعات شبكية، يجب أن يتوافر على األقل . فترة الكاملةفي ال

وبالنسبة للمناطق التي يبلغ . من عدد المربعات الشبكية الوسطي في أي سنة حتى يتسنى حساب المتوسط اإلقليمي% 80

وتفيد هذه القيود في %. 50أو أقل، يتم النزول بهذا الشرط إلى  مربعات شبكية العدد الوسطي للمربعات الشبكية بها ستة

المربعات المجاورة لن  ضمان أن المحطة الواحدة أو المربع الشبكي الواحد الذي له فترة تسجيل أطول من المحطات أو
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ً قد توجد مربعات شبكية. اف اتجاه التسلسل الزمنينحرتتسبب في ا وال يوجد متوسط إقليمي للتسلسل  ومن ثم فأحيانا

أي باستخدام اتجاهات المتوسطات اإلقليمية بنفس الطريقة المستخدمة للمربعات الشبكية المفردة،  بوتحتس. الزمني

الثقة في االتجاه كذلك إذا  مدى ويتم تحديد. (1996، النزانت 1968)شين  نحدارات المزدوجةطريقة العدد الوسيط لال

وبالتالي ال تتوافق مع االتجاه  الدالئلالمزدوجة لها نفس  لالنحداراتكانت المئينات من الخامس إلى الخامس والتسعين 

 2010إلى  1960وإضافة إلى اتجاه الكمية لكل عقد، نقوم كذلك بعرض التغير الكامل في الكمية من عام . الصفري

.fitted linear trend المقدرالتي يتضمنها هذا االتجاه الخطي 
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لعدد من الليالي  2010و 1960بين عامي   ECA&Dومجموعة البيانات الخاصة به  مناخ األوروبيالتقييم دراسة من بيانات : اليسار. المعروضة في قسم البياناتالرسومات البيانية أمثلة على : 7الشكل 

 . للرسومات البيانيةأدناه شرحاً وافياً نص يتضمن الو. إلجمالي التهاطلHadEx (1960 - 2003 )من بيانات : واليمينالدافئة، 

 

 (2,61إلى  1,80% لكل عقد )2,20شهريا : 

 %(13,06إلى  %9) 2011إلى  1960% من 11,02تغير إجمالي بمعدل 
 

 (2,86إلى  1,69% لكل عقد )2,28سنويا : 

 %(14,28إلى  8,43) 2010إلى  1960% إلى 11,41تغير إجمالي بمعدل 

 (3,40إلى  1,77% لكل عقد )2,58

 (14,95إلى  7,79)%( ) 11,36إجمالي تغير بمعدل 
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لشبكي االخريطة االتجاه العقدي للمربع ، وتظهر مؤشركل لكل بلد ولالنتائج في صورة خريطة وتسلسل زمني  وتعرض

 ةفي صورة نقط ،أعالهتظهر الثقة العالية، كما تحدد وفي المؤشر على مدار الفترة الزمنية التي تتوافر بيانات حولها. 

جِّ  د( في سوداء في مركز المربع الشبكي. وإلظهار التغيير عبر الزمن، ت عرض القيم الخاصة بكل سنة )وشهر إن و 

ا )ما عد 1990 - 1961قيم المؤشرات على فترة األساس وتطبيع مني ألي متوسط إقليمي. وقد تم تسوية تسلسل ز

بيانات أو في ال HadExمجموعة البيانات في سواء (، 1990 - 1971البيانات الشبكية الهندية التي تستخدم الفترة 

ي فين التسعين الجديدة المكتسبة للمشروع. وبالتالي، على سبيل المثال، تصل النسبة المئوية لليالي التي تتجاوز المئ

 % بالنسبة لهذه الفترة. 10درجة الحرارة الصغرى إلى 

 

 ياه، ومقياسالم إلى بة اليابسهناك عامالن مؤثران على ما إذا كانت المربعات الشبكية تحتوي على قيمة أم ال، وهما نس

عض بالمياه. وهناك بعض المربعات الشبكية التي تحتوي على إلى  نسبة اليابس 6طول فك االرتباط. ويوضح الشكل 

د المسافة المياه على معظمها، وبالتالي ال تؤخذ في االعتبار. أما مقياس طول فك االرتباط فيحد تهيمناليابس ولكن 

تحتوي  ها المربع الشبكي عن المحطات قبل تخصيص أي قيمة له.  وتظلل المربعات الشبكية التيقد يبعدالتي القصوى 

ض القيمة الخاصة بها يرجح أن تكون الً أكثر تمثي ثالثة محطات أو أكثر بحد سميك. ويشير هذا إلى أن المناطق التي ت عر 

 ساحة المربع الشبكي في مقابل مواقع المحطات المفردة. ملمتوسط 

 

 لمساحةالحساب متوسط  استخراجهويوجد على الخرائط الخاصة بالبيانات الجديدة مربع يشير إلى أي مربع شبكي قد تم 

المربعات  في بداية وثيقة كل بلد. ويتم تجميع هذه 6للتسلسل الزمني. وهذا المربع هو نفس المربع الموضح في الشكل 

لسميكة[ الشبكية المختارة باستخدام وزن المساحة )جيب التمام( لحساب المتوسط اإلقليمي )كل من السنوي ]الخطوط ا

زرقاء( مع ويتم توفيق االتجاهات الشهرية )البرتقالية( والسنوية )الوالشهري ]الخطوط الرفيعة[ حيثما توافر ذلك(. 

توافر ترة التي تالتسلسل الزمني باستخدام الطريقة الموضحة أعاله. ويظهر االتجاه العقدي والتغير اإلجمالي على مدار الف

، كما هو ةم عرض الثقة العاليحولها بيانات بين قوسين مع فواصل ثقة للمئينات من الخامس إلى الخامس والتسعين. ويت

موضح أعاله، في صورة خط أسود سادة في مقابل الخط المنقوط. وتوضح الخطوط الرأسية الخضراء تواريخ بعض 

 الظواهر البارزة الملخصة في هذا القسم.

 

 العزو
 

الحادي والعشرين مع تأثير تحتسب التوزيعات اإلقليمية لمتوسط درجات الحرارة الموسمية خالل العقد األول من القرن 

المناطق الموضحة بالشكل  عبرويأخذ التحليل في االعتبار متوسطات درجات الحرارة ثار البشرية المنشأ على المناخ. اآل

. المناطق هذه إحداثيات 6الجدول ، كما يوضح 6صورة مربعات رمادية اللون في الشكل  ي. وهي ما تظهر كذلك ف8

ً في  دراسة كريستيديس وتضم المنهجية معلومات مستنبطة من المشاهدات ومحاكاة النماذج باستخدام المنهج المقدم أساسا

. ويتطلب التحليل مقاييس األكثر تفصيالً   2011كريستيديس وآخرين في دراسة التي اتسع نطاقها الحقاً  2010وآخرين 

أكبر من  ( في األغلب6والجدول  8ب تكون المناطق المختارة )الشكل كم، ولهذا السب 2,500مكانية تزيد عن حولي 

 في منطقة واحدة )فمثال، تقع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في منطقة واحدة(.أصغر بلدان  ةالبلدان المفردة، أو تضم عد
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، ومحاكاة (2006وأخرون )بروهان  3CRUTEMالشبكية   بياناتمجموعة الوترد مشاهدات درجة حرارة اليابس من 

، (2006)مارتين وآخرون  1HadGEM، وهما تحديداً نموذج من نماذج المناخ العالمي مزدوجينالنماذج من نموذجين 

قوف الوويساعد استخدام اثنين من نماذج المناخ العالمي في (. K-1، 2004عد و )م   MIROC من نموذج 3,2 والنسخة

عين من المستخدم في التحليل. وتستخدم مجموعات من أعمال محاكاة النماذج من نومدى حساسية النتائج للنموذج  على

تحاكي التجارب في تقسيم استجابة درجات الحرارة للمؤثرات الخارجية بين المكونات البشرية واألخرى الطبيعية. و

التجربة  تنطوي ام المناخي، بينما(  التأثير المشترك للمؤثرات الطبيعة والبشرية على النظALLالتجربة األولى المسماة )

. NAT طبيعيةعلى عوامل التأثير البشرية فقط. ويعطي الفرق بين االثنين تقديراً لتأثير المؤثرات ال( ANTRO) الثانية

غير الخاضع  خالمنافي الظروف المناخ الداخلية من أعمال محاكاة طويلة للتحكم قلبية ظروف تقديرات تأثير ت وتم استنباط

 درجات الحرارة الصيفية لكل منطقة كما يلي:اإلقليمي لمتوسط ال. وتحتسب توزيعات للتأثيرات

 
؛ 1999)ألين وتيت،  على المستوى العالمي optimal fingerprinting تحليل بصمة مثالي ى أوالً جر  ي   -أ

إلى زى الذي يعللتغير المناخي ( البصمات)يقيس األنماط العالمية التي يتم محاكاتها ( 2003ألين وستوت، 

لقياس اوتؤدي حالة عدم اليقين في عملية . قها مع المشاهداتفييتم تومجموعات مختلفة من المؤثرات التي 

دركات التي يتم قياسها، أي م fingerprintsالناتجة عن التقلبية الداخلية إلى وجود عينات من البصمات 

من األنماط  2009 - 2000ويستخرج بعد ذلك العقد . ة مقبولةتتالءم مع هذه المشاهدات بصورعديدة 

لمؤثرات ا في ظلالمقاسة ويتم حساب عينتين لمتوسط درجة الحرارة خالل العقد الزمني في المنطقة المرجعية 

جة لمتوسط در Probability Density Functions البشرية وبدونها، وهو ما يوفر دوال كثافة االحتمالية

 . NATتجربة و ALL تجربة إلى مؤثراتتي تعزو الحرارة العقدية ال

 
تي إلى التوزيعات لنأخذ في االعتبار حالة عدم اليقين في البصمات ال noise التشويشوتضاف تقديرات  -ب

 .  محاكاتهايجري 

تأثير مثل في التوزيعات ليكاة التحكم االتشويش اإلضافي الناتج عن أعمال مح يتم إدخالوعلى نفس المنوال،  -ج

ج من ويكون الناتج عبارة عن زو. الداخلية في القيم السنوية لمتوسط درجة الحرارة الموسميةقلبية الت

 ط البشري علىتأثير النشا فيالتوزيعات التقديرية للقيم السنوية لمتوسط درجات الحرارة الموسمية في المنطقة 

 . 1990 - 1961انحرافات بالنسبة للفترة على هيئة درجات الحرارة خالل التحليل ل ويتم تمثي. المناخ وبدونه
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ي وعة العشرين التغير األعضاء في مجم هي البلدان المناطق المميزة بالحدود البرتقالية المشروطة .عزوالمستخدمة في تحليل ال المناطق: 8الشكل 

 .أيضا هذا التحليليشملها 

 

 

 إحداثيات المنطقة المنطقة

ً  23-55غرباً،  58-74 األرجنتين .1  جنوبا

ً  10-47شرقاً،  160-110 أستراليا .2  جنوبا

 شماالً  35-10شرقاً،  100-80 بنجالديش .3

ً  30غرباً،  35-73 البرازيل .4  شماالً  5-جنوبا
 شماالً  75-47غرباً،  55-170 أالسكا -كندا  .5
 شماالً  50-18شرقاً،  133-75 الصين .6

 شماالً  35-15شرقاً،  40-18 مصر .7

 شماالً  60-40شرقاً،  20غرباً،  10 المملكة المتحدة - ألمانيا -فرنسا  .8

ً  14شرقاً،  93-64 الهند .9  شماالً  13-جنوبا

 إندونيسيا .10
 13 -جنوباً  14شرقاً،  90-143
 شماالً 

 شماالً  50-35شرقاً،  20 -غرباً  9 أسبانيا -إيطاليا  .11

 شماالً  48-30شرقاً،  150-122 كوريا -اليابان  .12

 كينيا .13
 10 –جنوباً  10شرقاً،  35-45
 شماالً 

 شماالً  35-15غرباً،  85-120 المكسيك .14

ً  0-20غرباً،  65-85 بيرو .15  جنوبا
 شماالً  78-45شرقاً،  185-30 روسيا .16

 شماالً  31-15شرقاً،  55-35 السعودية .17

ً  20-35شرقاً،  40-10 جنوب أفريقيا .18  جنوبا

 شماالً  45-32شرقاً،  46-18 تركيا .19

 

 عزو: إحداثيات المناطق المستخدمة في تحليل ال6الجدول 
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 تقديرشكر و
 
 

مساعدة  الشكر واالمتنان إلى ليزا ألكسندر وماركوس دونات )بجامعة نيوساوث ويلز( على ما قدماه مننتقدم بخالص 
في مة قي ِّ  ومشورة، والشكر موصول كذلك إلى المراجعين من جمهورية مصر العربية على ما أبدوه من مدخالت ومشورة

 سبيل إتمام هذا العمل. 
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 المناختغير إسقاطات  –الفصل الثاني 
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 المقدمة
 
 

بس وسطح اليا الغالف الجوي والمحيطات م النماذج المناخية في فهم كيفية تحول المناخ عبر الزمن، وتمثل عادةً ستخد  ت  

فية بكة الجغراعلى الشتها م تحوالوالغالف الجليدي والعمليات البيوچيوكيميائي، كما تستخدم في حل المعادالت التي تحك  

 سعة النطاقبعض العمليات صراحة في النماذج المناخية، مثل حاالت الدوران وايتم تمثيل و. تغطي الكرة األرضية التي

large-scale circulations ل عمليات أخرى من خالل عمليات مبسطة لتحديد الباراميترات يتم تمثي، بينما

parameterisations  . إلى  يعودعمليات تحديد البارميترات واستخدام ً ر من عمليات على نطاقات أصغحدوث أحيانا

 horizontal resolution ةاألفقيدقتها كون تو( نموذج مناخي عالمي)حجم الشبكة المعتاد ألحد النماذج المناخية 

ً يعود إلى الفهم الحالي المحدود لهذه العمليات 600و 250قع بين المعتادة ت سات وضع وتستخدم مؤس. كم، أو أحيانا

حد المناخية ألالتوقعات /سقاطاتلنظام المناخي، وهو السبب في اختالف اإللالنماذج المختلفة تمثيالت مقبولة 

موذج للن الهيكليعدم اليقين "وهو ما يتسبب في . وضع النماذج سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة بين مؤسسات

 ".المناخي

 
للبرنامج العالمي  التابعة WGCM المزدوجةالمعنية بوضع النماذج لفريق العامل المقترحة لواستجابة ألحد األنشطة 

تطوع برنامج تصميم ومقارنة النماذج المناخية  (،climate.org-http://www.wcrp؛ WCRP's) لبحوث المناخ

(PCMD ؛pcmdi.llnl.gov-http://www) جمع مخرجات النماذج التي أسهمت بها المراكز الرائدة في إعداد لقيام بل

الماضي والحاضر في  يةفتم جمع مخرجات النماذج المناخية الناتجة عن أعمال المحاكاة المناخ. النماذج حول العالم

، وتمثل البيانات 2006و 2005جراها برنامج تصميم ومقارنة النماذج المناخية في األغلب خالل عامي والمستقبل والتي أ

الفريق العامل قام قد و. CMIP3 المزدوجةالمحفوظة نتيجة هذه العملية المرحلة الثالثة من مشروع مقارنة النماذج 

من إجراء الكبرى وضع النماذج /النمذجةبتنظيم هذا النشاط لتمكين األفراد خارج مراكز مزدوجة المعني بوضع النماذج ال

للهيئة الحكومية الدولية  AR4 المختصين بالمناخ في إعدادهم لتقرير التقييم الرابعباحثين مالئمة المدى حول بحاث األ

غير المسبوق لمخرجات النماذج الحديثة بمجموعة البيانات المتعددة  مزيجويعرف هذا ال. IPCCالمعنية بتغير المناخ 

البيانات هذه في  إلى النماذج المناخية العالمية الواردة في مجموعة مراراً تم اإلشارة هنا تو.  CMIP3الخاصة بـ النماذج

 .، دون االقتصار عليهاه الدراسةمختلف أجزاء هذ

 
 CMIP3جة الخاصة بالمرحلة لمشروع مقارنة النماذج المزدوالمتعددة النماذج أعمال المحاكاة مجموعة وقد استخدمت 

ؤل ِّـفة الموخضع كل من النماذج . على نطاق واسع في الدراسات التي أجريت على تغير المناخ واآلثار المرتبطة به

مكونات  موعة كبيرة منمجموعة بأنها تشكلت من مجهذه البمعرفة المعهد المشارك، وتميزت إلى االختبار  للمجموعة

ناخي لنظام المضل لاألفتمثيل اليفية تراضات هيكلية بديلة حول كافتنشأ إمكانية أخذ عينات من النماذج البديلة، وبالتالي 

 CMIP3 أعمال المحاكاة الخاصة بـجمعها على أساس الفرص المتاحة، لم تصمم مجموعة ل، فنتيجة ذلكومع . المادي

 ديرات سليمةتقبمفردها  وفرتمثيل أوجه عدم اليقين في النماذج بصورة منتظمة، ومن ثم فهي ال تعلى النحو الذي يتيح 

 .الصعيد اإلقليمي الحتماالت اختالف مستويات التغير المناخي في المستقبل، والسيما على
 

http://www.wcrp-climate.org/
http://www-pcmdi.llnl.gov/
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 (CMIP5)وهو  جيلتم إعداد ، CMIP3المرحلة الثالثة من برنامج مقارنة النماذج المزدوجة ومنذ إتمام 

ً استخدامها زدوجة جديد من النماذج الم للمحيطات والغالف الجوي، ولم يكن ذلك سوى بداية ويجري حاليا

 .IPCCالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  للهيئة  AR5الجديدة لتقرير التقييم الخامسسقاطات في اإل

 

ماذج نأعلى من نظرائها من  spatial resolutionدقة مكانية عادة ا الجيل الجديد من النماذج عرض هذيو

CMIP3 ًواقعي ، متضمنة في بعض النماذج تمثيال ً فير. للتفاعالت بين طبقتي الستراتوسفير والتروبوس ا

مليات صغيرة عالتحديد باراميترات في تطوير الأيضاً من سنوات عديدة من  CMIP5وتستفيد نماذج 

عمال أ إحكامستؤدي إلى تحسن عام في  resolutionالدقة ة المتوقع أنها إلى جانب زيادالنطاق التي من 

ج التغيرات المستقبلية. ويتضمن برنام إسقاطاتمحاكاة الظروف المناخية التاريخية وفي مصداقية 

CMIP5 ةم األرضيذج النظأيضاً عدد من نما Earth Systems Models  التي تحاكي بشكل صريح

كثر دورة الكربون على األرض والمالمح الرئيسية لكيمياء الغالف الجوي، كما يحتوي على تمثيالت أ

 .CMIP3تطوراً من الهباء الجوي مقارنة بنماذج 

 

ة مفيدة على أنها مجموع CMIP3 المرحلة الثالثة لمشروع مقارنة النماذج المزدوجة  وينبغي تفسير نتائج

ية ذية العكسمن الحصائل المقبولة. ومع هذا، فتجاهل هذه النماذج ألوجه عدم اليقين، مثالً في التغ مؤقتة

على ، تفيد ضمنا أنه ال يمكن استبعاد مستويات االحترار األcarob cycle feedbacks  لدورة الكربون

 ج عنالمتوقع أن ينت  .  وفي المستقبل، قد يكون من CMIP3نماذج الخاص ب envelope منحنىالخارج  

ستقبل. بشأن التغيرات اإلقليمية في المأفضل مشورة  ةالنموذج المقترن ونموذج النظم األرضي إسقاطات

نماذج النظم األرضية من أجل توفير  سقاطاتإوعلى وجه الخصوص، سوف تمثل الحاجة إلى مجموعات 

حتاج ذلك ينسبية لحدوثها. ومن المرجح أن مسح أكثر شموالً للتغيرات المناخية المحتملة واالحتماالت ال

، والتي تمت CMIP5 إلى تحليل إسقاطات نموذج النظام األرضي متعدد النماذج الخاص ببرنامج

ث احبالذي يمكن فيه عمل مزيد من األ يةم األرضالنظنموذج عمال محاكاة أكبر ألمضاعفتها بمجموعات 

ثالً من مالعكسية المادية والبيوچيوكيميائية بصورة منتظمة، حول أوجه عدم اليقين في عمليات التغذية 

ية التي تتضمن تعديالً بسيطاً على المالمح الرئيس model runs خالل مجموعات من تكرارات النماذج

ضيق، من ؤدي إلى تحديد أوجه أوسع نطاقاً، وليس أت قد هذه الممارسةمع مالحظة أن وللنموذج المناخي. 

لنظام ثيرات تمثيل قطاع أوسع من عمليات اأ، في حالة ما إذا كانت تCMIP3نة بنتائج عدم اليقين مقار

عل في األرضي تفوق تأثيرات أعمال التحسين في محاكاة عمليات الغالف الجوي والمحيطات المدرجة بالف

 .CMIP3نماذج 
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 المناخية اإلسقاطات

 
 perturbed البريطانية حالياً مجموعات باراميترات مشوشةينتج مركز هادلي التابع لهيئة األرصاد 

parameter ensembles  من تشكيلة نماذج فردية تعرف باسمHadCM3C  لبحث حاالت عدم

اليقين في عمليات التغذية العكسية المادية والبيوچيوكيميائية.  وستصبح نتائج هذا التحليل متاحة في العام 

لون مكالقادم وسوف تك متعدد  CMIP5المرحلة الخامسة لمشروع مقارنة النماذج المزدوجة  سقاطاتة إلم ِّ

، بما يوفر مجموعة بيانات شاملة للمساعدة في إحراز تقدم في فهم تغير المناخ المستقبلي. ومع هذا، النماذج

.  CMIP3فكثير من الدراسات التي يغطيها هذا الفصل حول اآلثار المناخية استخدمت مخرجات نموذج 

 المتاحة استخداماً، فإن مخرجات مجموعة سقاطاتولهذا السبب ونظراً ألنها ال تزال أكثر مجموعات اإل

الخاصة بدرجات الحرارة والتهاطل في إطار سيناريو االنبعاثات  ensemble CMIP3 ـ أعمال المحاكاة

A1B  ،يلي.ت عرض كما لمصر والمنطقة المحيطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - 1960مناخ األساس من فترة ال 2100رارة السنوي بحلول عام  نسبة التغير في متوسط درجات الح 1الشكل 

( بيكسل)ويمثل مقاس كل عنصر صورة . CMIP3 من نماذج اً نموذج 21، التي يحتسب متوسطها في 1990
 .مستوى التوافق بين النماذج حول حجم التغير
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 - 1960المناخ األساس  فترة من 2100نسبة التغير في متوسط التهاطل السنوي بحلول عام   :2الشكل 

. ويمثل مقاس كل عنصر صورة )بيكسل( CMIP3 من نماذج اً نموذج 21، التي يحتسب متوسطها في 1990

 التغير. حول دالئلمستوى التوافق بين النماذج 

 
 
 

 الحرارة في مصرملخص التغير في درجات 
 

المناخ فترة من  2100نسبة التغير في متوسط درجات الحرارة السنوي بحلول عام   1يعرض الشكل 

ً نموذج 21، التي يحتسب متوسطها في 1990 - 1960األساس  تتوقع جميع ، حيث CMIP3 من نماذج ا

يشير  رتفاع درجات الحرارة في المستقبل، ولكنا CMIP3 أعمال المحاكاة الخاصة بـ النماذج في مجموعة

 حجم هذا االرتفاع.من حيث مقاس كل بيكسل إلى مدى توافق النماذج 

 

 درجة مئوية، مع استمرار 3,5 - 3وتتراوح االرتفاعات في درجات الحرارة المتوقعة على مصر حول 

 التوافق الجيد بين النماذج الخاصة بمنطقة الشرق األوسط بوجه عام.

 

 

 ملخص تغير التهاطل في مصر
 

المناخ األساس  فترة من 2100نسبة التغير في متوسط التهاطل السنوي بحلول عام   2يعرض الشكل 

ً من نماذجنموذج 21، التي يحتسب متوسطها في 1990 - 1960 . وعلى عكس درجات CMIP3 ا

الحرارة، تختلف النماذج أحياناً حول ما إذا كان التهاطل في تزايد أم في تناقص على منطقة ما، وبالتالي 

التي تتفق النماذج الواحدة مجموعة داخل في هذه الحالة يشير مقاس كل بيكسل إلى النسبة المئوية للنماذج 

 التغير في التهاطل. دالئلعلى 
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ن تشهد مصر بصورة أساسية انخفاضات في التهاطل، مشتركة في ذلك مع مناطق حوض توقع أومن الم

د، غرب البال % في20توقع أن تتجاوز االنخفاضات لمتوسط وأغلب مناطق الشرق األوسط، كما ي  البحر ا

 لبالد.ى المناطق الجنوب شرقية لبحدوث تغيرات أقل عل إسقاطات، مع النماذج مجموعةمع توافق كبير في 
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 المقدمة
 
 

 األهداف والمنهج
 
 

اصة لنتائج الخايتناول هذا الفصل األبحاث الجارية على مجموعة من اآلثار المتوقعة للتغير المناخي، مع التركيز على 

 .حول بعض القطاعات محل التأثير "AVOID -ويتضمن اإلسقاطات المأخوذة عن برنامج "التجنب  بمصر،

 
ية، في تقييم دراسات األثر العالم top-down approach" تنازلي"ويتمثل الهدف من هذا العمل في اتباع منهج 

شروع ويغطي الم. AVOIDيتم إجراؤها في إطار برنامج  سواء من النشريات الموجودة أو من األبحاث الجديدة التي

ً . ، وتقترن التغطية بملخصات لدراسات عالمية حول كل من هذه الدولبلداً  23 قدراً من  ويتيح المنهج المتبع دوليا

 .هابالمقارنة بين البلدان، مع تقديم المعلومات بصورة مفيدة وذات مغزى يمكن للسياسات الدولية االستنارة 

 
لحكومية المعنية اللهيئة  AR4تركز النشريات التي يشملها هذا التقرير على األبحاث المنشورة منذ تقرير التقييم الرابع و

ً إلى جنب مع تقرير الفريق العامل األول ، وينبغي أن ت  IPCCبتغير المناخ  العامل  وتقرير الفريق WG1قرأ جنبا

دم وجود عوبالنسبة لبعض القطاعات التي  خضعت للدراسة، فإن  مذكور.لتقرير الرابع المنبثقين عن اال WG2الثاني 

ستوى يعني االسترشاد باألعمال السابقة حيث يساعد ذلك على توصيف الم AR4تطورات بحثية منذ التقرير الرابع 

رض فهو ال يع ات؛ويركز التقرير على تقييم األبحاث العلمية حول آثار تغير المناخ داخل القطاع. الحالي للفهم العلمي

 .تحليالً متكامالً لسياسات التكيف مع تغير المناخ

 
 .ةويتم اإلشارة إلى بعض النشريات الوطنية ودون الوطنية بصورة محدودة إلضفاء بعض المالمح اإلقليمي

 
 

 المشمولة بالبحث والطرق المتبعة التأثيرالقطاعات محل 

 
لقطاعات اويتم دراسة . على تأثير تغير المناخ على عدد من القطاعات، بالنسبة لمصر األدلةيستعرض هذا التقرير 

 :التالية تباعاً في هذا التقرير

 
 غالل المحاصيل  

 

 األمن الغذائي  

 

 اإلجهاد المائي والجفاف  

 

 فيضانات األمطار وسقوط األمطار  

 

 فيضانات األنهار  
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 ( لذلك المالئمةفي المواقع )األعاصير المدارية  

 

 المناطق الساحلية  

 

 

 النشريات الداعمة
 

العلوم  : شبكةأجريت عمليات البحث في مجال النشريات بالنسبة لكل قطاع باستخدام محركي البحث األكاديميين

والباحث العلمي من Thomson Reuters Web of Science (WOS ،2011 ) –طومسون رويتر ل

ع ن جميكما تم التواصل مع خبراء في مجال آثار التغير المناخي م. على التوالي Google Scholarجوجل 

ت ومن وقد تم اختيار هؤالء الخبراء من خالل ترشيحات من الحكوما. تها الدراسةالتي شمل 23البلدان الـ 

ضوع هذه ذات صلة بمو وطلب منهم تقديم نشريات يرون أنها. الخبراء المعروفين لدى هيئة األرصاد البريطانية

 سع من األدلةوقد أخذ في االعتبار طيف وا. وتم تضمين هذه األدلة كلما سمح السياق بذلك. الدراسة االستعراضية

ير غالورقات البحثية التي راجعها األقران بالمجالت الدولية؛ تقارير من الحكومات والمنظمات : تضمنت

 .ولية، والورقات البحثية المنشورة في المجالت الد(التأمين مثل شركات إعادة)الحكومية والقطاع الخاص 

 
ة عن يمية مستقلوبالنسبة لكل قطاع من القطاعات محل التأثير، يتم النظر في النتائج التي تتضمن رؤى عالمية أو إقل

 مية في تسهيلواإلقليويسهم النظر في الدراسات العالمية .  الوطني أو دون الوطني النطاقالنتائج التي أجريت على 

لكل بلد  هجية ثابتةالمقارنة بين اآلثار الناشئة على مختلف البلدان، نظراً ألن مثل هذه الدراسات تتبع في إجرائها من

إال  ين البلدان،وفي حين أن النتائج المستنبطة من الدراسات الوطنية ودون الوطنية ال يسهل مقارنتها ب. من البلدان

ً أنها قد توفر بعض  ة شريات الوطنيومع هذا، فالن. التفاصيل التي ال يمكن الحصول عليها من الدراسات األوسع نطاقا

حل ي أن تحل مودون الوطنية المتضمنة في هذا المشروع ال تمثل تغطية شاملة للبحوث اإلقليمية، وال يمكن وال ينبغ

 مناخ على كلتغير ال آلثارتوفير تقييم حديث  إلى دراسةدف التهو. دراسات اآلثار الفردية والتفصيلية في البلدان

 .قطاع من القطاعات محل الدراسة

 

 
 

 AVOIDنتائج برنامج 
 
 

، الذي AVOIDاعتمد كثير من العمل في هذا التقرير على نتائج وضع النماذج والتحليالت المنبثقة عن برنامج 

ووزارة البيئة والغذاء والشؤون DECC من وزارة شؤون الطاقة وتغير المناخ البريطانية  يعد اتحاداً بحثياً مموالً 

، وتألف هذا االتحاد من معهد ووكر Met Officeتحت قيادة هيئة األرصاد البريطانية  Defraالريفية البريطانية 

م لتغير المناخ في إمبيلاير بجامعة ريدنج، ومركز تيندال الممثل من خالل جامعة إيست أنجليا، ومعهد جرانثا

بحوث تغير المناخ ووضع النماذج المناخية، وآثار تغير على  AVOIDوتشتمل الخبرات الفنية ببرنامج . كوليدج

وتمثلت نقطة . المناخ في األنظمة الطبيعية والبشرية، والعلوم االجتماعية االقتصادية، وتخفيف األثر والتكنولوجيا

ا البرنامج في تجميع هذه المجاالت البحثية في بوتقة واحدة للخروج بنتائج متكاملة التميز التي اختص بها هذ
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ً لمراجعة الجزء الخاص بتقييم ؤهلين وكان الخبراء الذين عملوا في البرنامج م. متالئمة مع السياسات تماما

سطح البحر، في هذا  أما الجزء الخاص بوضع النماذج الخاصة بآثار ارتفاع منسوب. النشريات في هذا التقرير

 .جامعة ساوثهامبتون AVOIDالتقرير، فقد أجرتها لبرنامج 

 
نفس سيناريوهات االنبعاثات في مختلف القطاعات محل الدراسة، وهما سيناريو  AVOIDويستخدم برنامج 

. (AVOID A1B-2016-5-L)وسيناريو التخفيف الشديد لآلثار  (IPCC SRES A1B)أساليب العمل المعتادة 

ت مخرجات النماذج لكال السيناريوهين من أكثر من  ً من نماذج المناخ العالمي و 20وقد أ خذِّ تم احتساب نموذجا

 من وتختص نماذج اآلثار بقطاعات بعينها، وعادة ما تستخدم مزيداً . متوسطها الستخدامه في نماذج اآلثار

في  downscalingوتقليص النطاقات   pattern scalingزيادة األنماط وبي األساليب التحليلية مثل أسل

 .نماذج غالل المحاصيل

 
 :فيما يتعلق بالقطاعات محل التأثير التالية AVOIDوتقدم البيانات والتحليل الناتج عن برنامج 

 
  غالل المحاصيل 

 

  اإلجهاد المائي والجفاف 

 

  فيضانات األنهار 

 

  المناطق الساحلية 

 

 
 

 المناخعدم اليقين في تقييم آثار تغير 

 
األوجه  ديد من هذهوالع. هناك أوجه كثيرة لعدم اليقين في اإلسقاطات المستقبلية لتغير المناخ واآلثار المترتبة عليها

اآلن  وينشأ أحد أوجه عدم اليقين بسبب عدم معرفتنا حتى. معروفة تماماً، غير أن البعض لم يزل غير معروف

ات ستقبل انبعاثمحول فعلى سبيل المثال، يتوقف عدم اليقين . في المستقبل بالكيفية التي سوف يغير بها البشر المناخ

لنمو غازات الدفيئة على مستقبل المسار االجتماعي االقتصادي الذي يعتمد بدوره على عوامل مثل السكان وا

ج المعتاد واستخدام األراضي. ومن ثم، فالمنه توفيرهااالقتصادي والتطور التكنولوجي والطلب على الطاقة وطرق 

 .في التعامل مع هذا األمر يكمن في دراسة عدد من السيناريوهات المستقبلية

 
ذجة بعض تعلق بفهمنا التام للنظام المناخي أو عدم قدرتنا على نميوهناك وجه آخر من أوجه عدم اليقين 

 :ويشتمل ذلك على.  مالمح هذا النظام على نحو مناسب

 
  جوانب عدم اليقين في تحويل انبعاثات غازات الدفيئة إلى تركيزات في الغالف الجوي وإلى تأثير

ً  ؛إشعاعي تقريباً من % 50بمعدل يبلغ تتزايد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي حاليا

ثاني أكسيد الكربون المتبقية من خالل امتصاص % 50معدل االنبعاثات بشرية المنشأ، مع معادلة الـ 

ومع هذا، فمعدل االمتصاص هذا ربما يتوقف على المناخ، . في الغالف الحيوي للمحيطات واليابس
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وتشير الدالئل إلى أنه قد يقل تحت ظروف مناخ آخذ في االحترار، مسبباً بقاء ثاني أكسيد الكربون في 

ى هذا التأثير العكسي غير مؤكد ومد. الغالف الجوي، وهو ما يجعل المناخ بدوره أكثر احتراراً 

وقد استخدمت المرحلة الثالثة من مشروع . بصورة كبيرة، ولكنه ال يؤخذ في اعتبار معظم الدراسات

للهيئة  AR4، التي وفرت اإلسقاطات المناخية لتقرير التقييم الرابع CMIP3مقارنة النماذج المزدوجة 

ثاني أكسيد الكربون في كل سيناريو من سيناريوهات ، تقديراً واحداً الرتفاع تركيز IPCCالحكومية 

مت في معظم الدراسات ) CMIP3االنبعاثات، ومن ثم فإن إسقاطات مشروع  في  الواردةالتي است خدِّ

 . عدم اليقينأوجه هذا الوجه من تفسر ال ( AVOIDهذا التقرير، بما في ذلك برنامج 

 

 

 الدفيئةلمناخ لتأثير غازات االيقين في استجابة  عدم  greenhouse gases  والهباء الجوي

aerosols ية حساس)"يتمثل أحد أوجه عدم اليقين في مدى استجابة متوسط درجة الحرارة العالمية ؛

قليمية، ، ولكن هناك وجه أكثر صلة بدراسات األثر ويتمثل في استجابة الظروف المناخية اإل"(المناخ

المختلفة  ويمكن للنماذج المناخية. يرها من المتغيرات الجويةبما في ذلك درجات الحرارة والتهاطل وغ

 ولذا،. خرىأأن تعطي نتائج مختلفة للغاية في بعض األقاليم، ولكنها قد تعطي نتائج متشابهة في أقاليم 

ت جيد للعمليايعد الفهم الو. فالثقة في اإلسقاطات اإلقليمية تتطلب ما هو أكثر من التوافق بين النماذج

قعية لصلة الخاصة بالغالف الجوي والمحيطات وسطح األرض أمراً مهماً كذلك من أجل تأكيد واذات ا

 . تلك النماذج

 

 
 سبِّب البشري  ؛ ال تعدمؤثرات أخرى في المناخ اإلقليمي لوحيد اتغيرات غازات الدفيئة ليست هي الم 

يئة، للتغير المناخي؛ فالهباء الجوي وتغير غطاء األرض أمران مهمان كذلك. وعلى عكس غازات الدف

المستخدمة في معظم  CMIP3نماذج  فسروت. فإن تأثيرهما يتفاوت بصورة كبيرة من مكان آلخر

 . الجوي، وليس تغير غطاء األرضدراسات األثر بشكل عام الهباء 

 

 
  يما فلتأثير؛ تعتمد عواقب التغيرات في ظروف الطقس أو الظروف المناخية اعدم اليقين في عمليات

ل وتوزيع يتعلق باآلثار البيوفيزيائية مثل تدفقات مياه األنهار والجفاف والفيضانات وغالل المحاصي

 السيما علىتي تكون غير مفهومة فهماً جيداً في األغلب ووعمل النظم البيئية على كثير من العمليات ال

لفة مع وعلى وجه الخصوص، لم تتم دراسة حدود تفاعل اآلثار البيوفيزيائية المخت. النطاقات األكبر

ثار تغير آبعضها البعض دراسة كافية، ولكنها قد تكون غاية في األهمية؛ فعلى سبيل المثال، قد تعتمد 

ة على محاصيل على التغيرات المناخية المحلية التي تؤثر في المحاصيل المعتمدالمناخ على غالل ال

ألنهار التي االتي تؤثر في تدفقات مياه الطفيفة مياه األمطار، كما أنها تعتمد على التغيرات المناخية 

 . توفر المياه الالزمة للري
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  ون، بجانب يكون لثاني أكسيد الكرب الدفيئة؛أوجه عدم اليقين في التأثيرات غير المناخية لبعض غازات

لضوئي كونه أحد غازات الدفيئة، تأثيرات فسيولوجية على النباتات، حيث تؤثر في عمليتي التمثيل ا

مكن أن يوفي ظل التركيزات العالية لثاني أكسيد الكربون، ومع غياب أي عوامل مقيدة أخرى، . والنتح

مع خضوع ومع هذا، ف. الحتياجات الالزمة من المياه لعملية النتحيزداد التمثيل الضوئي، مع انخفاض ا

الهواء  هذا األمر للدراسة الوافية في ظل الظروف التجريبية، بما في ذلك بعض الحاالت التي جرت في

اصيل الطلق، فإن مدى تأثير االرتفاع الحالي في ثاني أكسيد الكربون المحيط على أداء غالل المح

التأثيرات  ويفترض الكثير من اإلسقاطات أن. عية يظل غير مؤكد ومحل خالفوالخضروات الطبي

الفيسيولوجية لثاني أكسيد الكربون ستكون كبيرة، بينما تفترض إسقاطات أخرى عدم وجود هذه 

ل والنظم العناية بالدراسات التي تجرى على آثار تغير المناخ على المحاصي ومن ثم ينبغي. التأثيرات

 . أجل تحديد االفتراضات التي بنيت على أساسهاالبيئية من 

 
عقد  لى عام ومنإوباإلضافة إلى أوجه عدم اليقين سالفة الذكر، يتقلب المناخ كثيراً في العمليات الطبيعية من عام 

رة منية القصيإلى عقد، وقد تكون هذه التقلبية كبيرة إذا ما قورنت بالمؤثرات البشرية المنشأ على النطاقات الز

يكون من  عية، فإنه لنوبينما يمكننا توصيف التقلبية الطبي. والسيما على النطاقات اإلقليمية( العقود القليلة القادمة)

 .المستقبلسنوات أو عقود بعينها في الممكن إعطاء تنبؤ دقيق حول 

 
يقين أوجه عدم الوهناك صنف آخر من عدم اليقين في اإلسقاطات يتزايد نتيجة استخدام طرق مختلفة في تصحيح 

كان يقة قدر اإلمصورة دقلتكوين المناخ الحالي وبالرغم من صعوبة إعداد نماذج . والقيود المتعلقة بالنماذج المناخية

ألمطار أو اعرضة لألخطاء المنهجية مثل محاكاة فرط زيادة سقوط هذه النماذج  ، فإنظروف المناخية الحاليةعن ال

تصحيح ال"وحتى يتم تقليل مثل هذه اآلثار، يتم في األغلب استخدام أساليب . نقصها الشديد في بعض األقاليم

اخ، وهو ، التي يكون  النموذج المناخي بها مصدراً للمعلومات حول التغير في المنbias correction "المتحيز

ومع ". اخلحالية للمنللحالة ابدالً من استخدام المحاكاة الذاتية للنموذج )ما يطبق بعد ذلك على الحالة الحالية للمناخ 

لى عدم إهذا، فهذه التصحيحات المتحيزة تقدم عادة أوجه عدم اليقين واألخطاء الخاصة بها، ويمكنها أن تؤدي 

 ب مع التغيرمثل تغير تدفقات األنهار بكمية ال تتناس)توافق بين اآلثار المتوقعة والتغير المناخي المسبب لها 

 .ال قليالً إوحالياً، ال يؤخذ هذا المصدر من مصادر عدم اليقين في االعتبار (. تهاطلالالحادث في كمية األصلي 

 
، (نموذج مائي عالمي ال؛مث)وعند تطبيق إسقاطات التغير المناخي من النماذج المناخية على نماذج أثر تغير المناخ 

وتتضمن أوجه عدم اليقين اإلضافية كل . تقديرات األثريؤدي إلى فإن وجه عدم اليقين الهيكلي للنموذج المناخي س

 parameterisationsالتغيرات في االنبعاثات المستقبلية وحجم السكان، إلى جانب عمليات تحديد الباراميترات 

مدى أهمية مراعاة عدم اليقين  1يوضح الشكل كما (. وهذا ال يؤخذ في االعتبار سوى نادراً )في نماذج األثر 

أنه بالنسبة لمتوسط الدرجتين من االحترار  1الشكل ويوضح  .ي تقييم آثار تغير المناخالهيكلي لتغير المناخ ف

الذي تتم  عن الوقت الحالي runoffالتغير في متوسط الجريان السنوي  إشارةالعالمي المتفق عليه، فإن قوة و

ً لنموذج المناخ العالاستخدام محاكاته ب مي الذي يوفر إسقاطات التغير أحد نماذج محاكاة اآلثار، قد يختلفا وفقا

ً أن اختيار نموذج األثر، الذي يكون في هذه الحالة أحد . األثرلنموذج الموجهة المناخي  ويوضح هذا المثال أيضا

النماذج المائية العالمية أو أحد النماذج المائية على نطاق مستجمع مياه األمطار، قد يؤثر في قوة أثر ودالئل التغير 
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فيما يتعلق  MPI ECHAM5، ونموذج IPSL CM4مثالً، أنظر أعمال المحاكاة لكل من نموذج )عن الوقت الحالي 

خالل هذه الدراسة االستعراضية، يؤخذ بعين االعتبار عدد النماذج المناخية فوحتى يتحقق ذلك، . (Xiangxiبنهر 

عدد قليل إال يراعي ال و(. سيناريوهات االنبعاثاتمثل، )التي يتم تطبيقها في كل دراسة وسائر مصادر عدم اليقين 

 .جداً من الدراسات تطبيق النماذج متعددة اآلثار، ويوصى بأن تتناول الدراسات المستقبلية هذا الموضوع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المائي  يكون النموذج، عندما (محور عمودي؛ نسبة مئوية)السنوي حتى الوقت الحالي  الجريانالتغير في متوسط  1الشكل 
اذج للمناخ نم 7العالمي والنموذج المائي على نطاق مستجمع مياه األمطار متأثرين بإسقاطات التغير المناخي الناتجة عن 

 (.2011. )والشكل مأخوذ عن دراسة غوسلينغ وآخرين. العالمي
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 ملخص نتائج كل قطاع
 
 

 غالل المحاصيل
 
 

 تالفاً اإلسقاطات الخاصة بغالل المحاصيل في إطار سيناريوهات تغير المناخ بالنسبة لمصر اخ تختلف

 .  كبيراً بسبب اختالف ما يتم تطبيقه من نماذج وافتراضات وسيناريوهات االنبعاثات

 
 من إنتاج المحاصيل في مصر على المياه الالزمة لنموها عن طريق % 90ما يزيد على  يحصل

ي حدوث ومن ثم فأحد األمور غير المؤكدة فيما يتعلق بإسقاطات غالل المحاصيل يتمثل ف .وسائل الري

ل في مدى توافر المياه مستقبالً مع تغير المناخ في مصر  . تحو 

 
 وث عجز وتتوقع الدراسات العالمية واإلقليمية المتضمنة هنا أن يتسبب تغير المناخ بوجه عام في حد

شدة بما بوتتأثر النتائج . والذرة، وهي ثالثة من أهم المحاصيل بالنسبة لمصرفي غالل القمح واألرز 

حدد يإذا كانت المحاصيل تحصل على المياه الالزمة لنموها من مياه األمطار أو وسائل الري، كما 

اخ سوف التوازن بين تأثيرات األوزون الضارة والتسميد بثاني أكسيد الكربون ما إذا كان تغير المن

 . مكاسبإلى يؤدي إلى خسائر أم 

 

 خ وأن هنا على أن غالل المحاصيل في مصر قد تنخفض مع تغير المناالواردة  تتفق الدراسات الوطنية

 . وسائل التكيف واإلدارة قد تقلل من حجم أي خسائر

 
 ت في تتضمن الفجوات المعرفية ذات األهمية وأوجه عدم اليقين األساسية كل من قياس كمية الزيادا

وزون ة االنخفاضات الناتجة عن تلف طبقة األالغالل بسبب التسميد بثاني أكسيد الكربون وقياس كمي

 . ناخومدى التأثير الذي قد تتركه األمراض  التي تصيب المحاصيل على غالل المحاصيل مع تغير الم

 

 

 األمن الغذائي
 
 

 مية في هذا وتتوقع الدراسات العال. تعد مصر حالياً بلداً ذا مستويات شديدة االنخفاض من نقص التغذية

  .ير المناخعام أن مصر قد تواجه ضغوطاً متزايدة فيما يتعلق باألمن الغذائي كنتيجة لتغ التقرير بوجه

 
 هذا، فقد أوضح أحد أنشطة برنامج  ومعAVOID  أن تدابير التكيف قد تكون ضرورية من أجل

 . الحفاظ على األمن الغذائي في مصر في ظل تغير المناخ
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 بآثار تغير المناخ على مصائد متوسطة تأثر قابلية ن االقتصاد الوطني لمصر يبدي إحدى الدراسات أ تقترح

األسماك، برغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات من أجل فهم إمكانية تأثر قطاع الصيد وخيارات التكيف مع 

 . تغير المناخ المتاحة أمام هذا القطاع

 

 

 اإلجهاد المائي والجفاف
 
 

 ار إلى أن غالبية الدراسات الوطنية والعالمية التي بحثت تأثيرات تغير المناخ على تدفق مياه األنه أشارت

 .  اإلجهاد المائي قد يزداد مع تغير المناخ في مصر

 

  تشير أنشطة المحاكاة التي أجريت مؤخراً في إطار برنامجAVOID  قين درجة كبيرة من عدم الي وجودإلى

بصورة  في ظل تغير المناخ بالنسبة لمصر، ويعود السبب في ذلك اإلجهاد المائية في في تقدير حجم الزياد

كان يعانون وبرغم هذا، فإن معظم اإلسقاطات ال تشير إلى أن كثير من الس. كبيرة إلى عدم اليقين في النماذج

 .  مع تغير المناخ اإلجهاد المائيمن انخفاض في 

 

 وف ق نهر النيل قد ينخفض بصورة كبيرة في المستقبل وأن السكان ستشير الدراسات الوطنية إلى أن تدف

وة ال تعتمد بقدرجة عالية من قابلية التأثر باإلجهاد المائي مع تغير المناخ، برغم أن اإلسقاطات ال تزبدون ي

 . على اختيار السيناريو المناخي ونموذج المناخ العالمي التابع له

 

 

 األمطاروتساقط نات األمطار فيضا

 

  التقييم الرابع  تقريرخلصAR4 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  IPCC اتساقلى إ 

لكن قد ، وهو ما يعني أن التهاطل قد ينخفض مع تغير المناخ بالنسبة لمصر، وGCMsنماذج المناخ العالمي 

 . wet extremesتزيد معه ظواهر األمطار الشديدة 

   ولم تنشر سوى مؤلفات قليلة منذ صدور تقرير التقييم الرابعAR4 نات حول أثر تغير المناخ على فيضا

 بالنسبة لمصر.  األمطار

 

 

 فيضانات األنهار
 
 

  راء تغير جهناك حالة من عدم اليقين حول القدر الذي يتأثر به التدفق الموسمي للفيضانات في نهر النيل من

 التغير.   إشارةالمناخ، وال يوجد تطابق بين نماذج المناخ العالمي في محاكاة نفس 

 

  وتوصلت عمليات المحاكاة التي أجريت في إطار برنامجAVOIDمن النماذج  ، إلى أن الغالبية العظمى

عن تغير المناخ في مطلع القرن الحادي والعشرين. إال أنه  ةإلى تقليل مخاطر الفيضانات الناجم نزعةت ظهر 

تتفق على حدوث انخفاض مقارنةً بمتوسط مخاطر  –في وقت الحق من القرن  -ال تزال غالبية النماذج 

بدأ عدد قليل من النماذج في ،  A1Bاريوالفيضانات السنوي في الوقت الحالي، ولكن بصفة خاصة في سين

 إظهار مستويات أكبر من الزيادات في مخاطر الفيضانات بحلول هذا الوقت. 
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 األعاصير المدارية
 
 

 .مصر ليست عرضة لألعاصير المدارية 

 

 

 المناطق الساحلية
 
 

  تخلص دراسات عدة إلى أن مصر لديها قابلية تأثر عالية بارتفاع منسوب سطح البحر؛ 

 

  من  اً لدب 84من بين هذه الدراسات تلك الدراسة التي بحثت األثر المترتب على ارتفاع مقداره متر واحد في

 البلدان النامية، 

 

  ن حيث محلت مصر في المرتبة الثانية من حيث أعلى سكان المناطق الساحلية تضرراً، وفي المرتبة الثالثة

ة أعلى ناتج محلي إجمالي ساحلي تضرراً، وفي المرتبة الخامسة من حيث أكبر جزء من المناطق الحضري

 تضرراً. 

 

  في 10مليون نسمة( من سكان المناطق الساحلية في مصر بزيادة  2,7% )15قد يتضرر ما يقرب من %

عام مصحوبة بارتفاع منسوب  100البالغ مرة كل  storm surgeالمعدل الحالي لتواتر عرام العواصف 

 سطح البحر بمقدار متر واحد. 

 

 ر في تي قد تتأثية أن إجمالي المساحات من دلتا النيل التقترح أعمال المحاكاة التي يجريها معهد البحوث الساحل

على التوالي وفقاً  2كم 761و 450و 256و 153قل تبلغ  2100و 2075و 2050و 2025أعوام 

 . SRES A1F1للسيناريو 
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 غالل المحاصيل
 
 

 فكرة عامة
 
 

اختالفاً  سيناريوهات تغير المناخ بالنسبة لمصر وفقختلف إسقاطات غالل المحاصيل المأخوذة من الدراسات العالمية ت

حدى المناخ والمحاصيل. وتلقي إالمطبقة بخصوص كبيراً بسبب اختالف نماذج وافتراضات وسيناريوهات االنبعاثات 

لمحاصيل الدراسات التي يتناولها هذا التقرير الضوء على القدر الكبير من عدم اليقين الذي يكتنف إسقاطات غالل ا

ف مناخ باختالالتغير في الغالل في ظل تغير ال إشارةرتبة على تطبيق نماذج المناخ العالمية المختلفة؛ حيث تختلف المت

يل في الل المحاصغنماذج المناخ العالمية. وتعكس دراسات التقييم الجارية على المستوى الوطني توافقاً فيما بينها على أن 

 لمناخ.مصر قد تشهد انخفاضاً مصاحباً لتغير ا

 

تعلق بمدى ي% منها على الري؛ ولهذا فأحد أوجه عدم اليقين المهمة 90وتعتمد إنتاجية المحاصيل في مصر فيما يزيد عن 

طبق على مهمة تنات معرفية وأوجه عدم يقين أخرى استمرار توفر المياه بالنسبة لمصر في ظل تغير المناخ. وهناك فجو

حادثة في عالمي. وتشمل هذه الفجوات وأوجه عدم اليقين قياس كمية الزيادات المصر كما تنطبق أيضاً على المستوى ال

ث المحاصيل بسبب التسميد بثاني أكسيد الكربون واالنخفاضات الحادثة فيها بسبب تلف طبقة األوزون )أينسوار

ل على (، ومدى تأثير أمراض المحاصي2011، وأفيرني وآخرون 2009، إيغالسياس وآخرون 2010وماكغراث، 

 (.2011غالل المحاصيل في ظل تغير المناخ )الك وآخرون 

 
محلري ترؤدي إلرى فيما يتعلق بمصر إلى أن التغيررات المتوقعرة فري المنراخ ال AVOIDوتشير النتائج التي انتهى إليها برنامج 

ل التغيررات للزراعرة. ولرم يتضرمن هرذا التحلير المالئمرةظروف أقل مالئمةً للزراعة في معظم المساحات الحالية من األرض 

 .الحادثة في مدى توفر مياه نهر النيل لعملية الري

 

 النشريات الداعمة
 
 

 مقدمة

 
ذا لداخلرة فري هريحيط قدر كبير من عدم اليقين بآثرار التغيرر المنراخي علرى إنتاجيرة المحاصريل، وذلرك بسربب تعقيرد العمليرات ا

يرة، خيرة اإلقليماإلطار. ولقد كان لمعظم الدراسات الحالية قدرة محدودة على رصد عردم اليقرين الرذي يكتنرف اإلسرقاطات المنا

ي اآلفرات هذه الدراسات في أغلرب األحيران جوانرب قرد تكرون ذات أهميرة مثرل الظرروف القاسرية والتغيررات الحادثرة فر وتغفل

نظررور مواألمرراض. والمهررم أن هنراك عرردم يقرين فيمررا يتعلرق بأفضررل طريقرة لحسرراب آثرار التغيررر المنراخي علررى الجفراف مررن 

لرى التعقيرد لغايرة عرن درجرة المخراطر المسرتقبلية. وممرا يضريف إزراعي؛ حيث تعطي القياسات المختلفرة انطباعرات متباينرة ل

لمرا قوهري عوامرل  المشار إليه اعتماد بعض الزراعات اإلقليمية على سقوط األمطار وذوبان الثلوج والجبال الثلجيرة البعيردة؛

 تؤخذ بعين االعتبار.
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. ورغرم ذلرك، تنرتج rain-fed agricultureة وتركز معظم الدراسات على آثار تغير المناخ المحلري علرى الزراعرة البعلير

%  مرن الغرذاء العرالمي 45-40حروالي  irrigated agricultural landsأسراليب الرري المرويرة باألراضري الزراعيرة 

عرن  تحدث بعيرداً   (. وت ستخرج مياه الري في أغلب األحيان من أنهار قد تعتمد على ظروف مناخية2002)دول وسيبرت، 

ا. ومررن ثررم، فررإن دراسررة آثررار التغيررر المنرراخي علررى إنتاجيررة المحاصرريل تحترراج فرري أغلررب األحيرران إلررى أخررذ نقطررة اسررتخراجه

التغيرات المناخية البعيردة بعرين االعتبرار إلرى جانرب التغيررات المناخيرة المحليرة. كرذلك، لرم يرتم حسراب اآلثرار غيرر المباشررة 

راض. ولعل األكثر خطورة من ذلرك هرو درجرة كبيررة مرن عردم المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف واألم

اليقررين فرري مرردى التفاعررل بررين التررأثيرات المباشرررة الرتفرراع نسرربة ثرراني أكسرريد الكربررون علررى فسرريولوجيا النباتررات مررع التغيررر 

تعلررق باآلثررار المنرراخي وتأثيرهمررا علررى اإلنتاجيررة. ولررذلك، ال يمكررن فرري الوقررت الحررالي إجررراء حسررابات يعتمررد عليهررا فيمررا ي

اإلجمالية لتغير المناخ على اإلنتاجية الزراعية واسعة النطراق. ويلخرص هرذا القسرم النترائج التري توصرلت إليهرا مجموعرة مرن 

مرن أجرل بلرورة شركل  IPCCلفريرق العمرل الحكرومي المعنري بتغيرر المنراخ  AR4دراسات تقييم األثر بتقرير التقييم الرابرع 

لهرذا المشرروع ووضرع سرياق لهرذا التحليرل. وتخضرع النترائج المستخلصرة مرن العمرل  AVOID التحليرل الرذي أجرراه برنرامج

 .للمناقشة في القسم التالي AVOIDالذي قام به برنامج 

 

نيررل % فقررط مررن مسرراحتها الكليررة فرري وادي ال3، تنحصررر األراضرري الزراعيررة فرري مصررر الترري تمثررل التهاطررلونتيجررة لنرردرة 

إن مصرر ( ومرع ذلرك، فر2008القاهرة ودلتا النيل المسطحة شرمال القراهرة )موجرو وآخررون، الضيق الممتد من أسوان إلى 

ي )الطراهر % من إنتراج المحاصريل فيهرا تعتمرد علرى اسرتخدام شركالً مرن أشركال الرر95تتميز بأن نسبة عالية جداً تصل إلى 

مرة الترري ترزرع فرري مصرر القمررح ( مرع زراعررة األرض أكثرر مررن مررة فري العررام. ومرن بررين المحاصريل المه2010وآخررون 

 (. 2008( )منظمة الفاو، 1انظر الجدول (والذرة واألرز والبطاطس والطماطم 

 القيمة )باأللف دوالر( الكمية )بالطن المتري( المساحة المحصولية
 2180000 الطماطم 16400000 قصب السكر 1220000 القمح
 1470000 غير مقشور أرز 9200000 الطماطم 819000 الذرة

 1010000 القمح 7970000 القمح 745000 أرز غير مقشور
 710000 العنب 7250000 أرز غير مقشور 240000 الطماطم
 488000 البطاطس 6540000 الذرة 222000 البرتقال

 415000 البلح 5130000 بنجر السكر 154000 الذرة الرفيعة
 375000 البرتقال 3560000 البطاطس 137000 البطاطس

 
. وتظلل  (2008)أهم سبعة محاصيل في مصر حسب نسبتها من المساحة المحصولية وكميتها وقيمتها وفقاً لمنظمة الفاو : 1الجدول 

المحاصيل التي تظهر في جميع القوائم باللون األخضر بينما تظلل المحاصريل التري تظهرر فري قرائمتين مرن قروائم أهرم سربعة محاصريل 
 .ومقربة إلى أقرب ثالثة أرقام معنوية (2008)واألرقام مأخوذة عن تقرير منظمة الفاو  .باللون األصفر

 

 

تضرمنت نترائج لربعض  فري مصرر ومرن بينهرا دراسرات المحصرول غراللوقد تم إجراء عدد مرن دراسرات نمراذج األثرر علرى 

ام المنهجيررة التري تشررمل اسررتخد األسراليبالمحاصريل الرئيسررة فري مصررر. واسررتخدمت هرذه الدراسررات مجموعرة متنوعررة مررن 

ي أكسريد مدخالت مختلفرة لنمراذج المنراخ ومعالجرة العوامرل األخررى التري قرد ترؤثر علرى غلرة المحصرول مثرل أثرر زيرادة ثران

ن النمرراذج الكربررون فرري الجررو علررى نمررو النباتررات وتكيررف الممارسررات الزراعيررة مررع األحرروال المناخيررة المتغيرررة. ويرردل تبرراي

فرري  اريوهات االنبعاثررات المشررار إليهررا علررى وجررود مجموعررة مررن الحسررابات الخاصررة بغررالل المحاصرريلواالفتراضررات وسررين

 .مصر
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شرمل هناك فجوات معرفية ونقاط عدم يقين أخرى هامة تنطبرق علرى مصرر كمرا تنطبرق أيضراً علرى المسرتوى العرالمي وت

ربررون تسررميد باسررتخدام ثرراني أكسرريد الكهررذه الفجرروات والنقرراط قيرراس كميررة الزيررادات الحادثررة فرري المحاصرريل بسرربب ال

 ،2009، إيغالسرياس وآخررون 2010واالنخفاضات الحادثرة فيهرا بسربب تلرف طبقرة األوزون )أينسروارث ومراكغراث، 

ن (، ومدى تأثير أمراض المحاصيل على غالل المحاصيل في ظرل تغيرر المنراخ  )الك وآخررو2011وأفيرني وآخرون 

2011.) 

 
هرا، ولهرذا محاكاة المحاصيل التأثير المباشر لردرجات الحررارة الشرديدة علرى تطرور المحاصريل ونمووال تشمل معظم نماذج 

   .ل المحاصيللم يلتفت في الدراسات الواردة هنا إال إلى التغيرات في أحوال المناخ المتوسطة باعتبارها تؤثر على غال

 

 دراسات التقييم المشتملة على منظور عالمي أو إقليمي

 

 القريب الماضي
 

كنهرا المنراخ ول قد تكون التغييرات الحادثة في غالل المحاصيل نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل التي قد تشمل تغيراً فري

حرث لوبرل ( علرى القمرح والرذرة واألرز وفرول الصرويا، ب2008 -1980ال تقتصر عليه. ولتقيريم أثرر تغيرر المنراخ الجديرد )

علرى مردار  في مدى تغير االتجاه العام للغالل في هرذه المحاصريل اسرتجابة للتغيررات الحادثرة فري المنراخ (2011)وآخرون 

. وقسرم الفترة محل الدراسة. ورغم أن الدراسرة أجريرت علرى نطراق عرالمي فقرد ترم أيضراً حسراب التقرديرات الوطنيرة لمصرر

ض إنترراج ، بغرر2008 -1980عرام للغرالل فري الفتررة برين لوبرل وزمرالؤه اتجراه المحاصريل المترأثر بالمنراخ علرى االتجراه ال

جيرة بوجره جراه اإلنتامقياس بسيط ألهمية المناخ بالنسبة لكل العوامل األخرى. وتشير النسبة الناتجة إلى تأثير المنراخ علرى ات

دة غلررة فرري زيررا% 10، علررى سرربيل المثررال، فهررذه القيمررة تمثررل انخفاضرراً بنسرربة 0,1 –عررام. وعليرره إذا كرران النرراتج يسرراوي 

هرا مرن لوجيا وغيرالمحصول بسبب تغير المناخ مقارنةً بالزيادة التي يمكن تحقيقها بدون تغير المناخ في ظل استخدام التكنو

 المكاسررب. ويمكررن التعبيررر عررن ذلررك بررأن عشررر سررنوات مررن اتجرراه المنرراخ تسرراوي خسررارة حرروالي عررام واحررد مررن المكاسررب

لمرا كران  التقديرات تأثيرات سلبية طفيفة علرى غرالل الرذرة وفرول الصرويا بالنسربة التكنولوجية. وفيما يخص مصر، رصدت

ر هتمرام )انظرايمكن تحقيقه بدون اتجاهات المناخ غير أن هذه االتجاهات كان لها أثرر طفيرف للغايرة لدرجرة ال تجعلهرا محرل 

 (.2الجدول 

 

 االتجاه المحصول

 0,1 -إلى  0,2-من  الذرة

 0,1إلى  0,0من  األرز

 0,0إلى  0,1 -من  القمح

 0,1 -إلى  0,2-من  فول الصويا

 

لمترأثر ا. اتجراه الغرالل 2008 -1980تقدير لصافي أثر اتجاهات المنراخ علرى غرالل المحاصريل عرن الفتررة مرا برين : 2الجدول 

 .2011بالمناخ مقسم على اتجاه الغالل العام. والبيانات مأخوذة عن دراسة لوبل وآخرين لعام 
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تعتمد الدراسات العالمية، الواردة في هذا التقرير، حول التغيرات في غالل المحاصيل بسبب تغير المناخ أساساً على تطبيق 

 .مخرجات نموذج المناخ العالمي على نماذج المحاصيل. وتظهر في هذه الدراسات النتائج الخاصة بمصر

 

ل ويتضررمن هررذا التقريررر دراسررات حديثررة طبقررت إسررقاطات مناخيررة مررأخوذة عررن نمرراذج المنرراخ العالميررة علررى نمرراذج غررال

المسرتوى  األثرر علرىومرن بينهرا دراسرات تقيريم المحاصيل بهدف تقيريم األثرر العرالمي لتغيرر المنراخ علرى غرالل المحاصريل، 

ميد عملية تس يتم تناول(. وعادة ما 2005لوس وآخرون، بو، جياناكو2009الوطني في مصر )إيغالسياس وروزينزويغ، 

اك هنر ،بعض المحاصيل بثاني أكسيد الكربون في معظم دراسات غرالل المحاصريل فري ضروء أثرر المنراخ عليهرا. ومرع ذلرك

ز ثررال غرراغرازات أخرررى يمكنهررا التررأثير علررى غلررة المحاصرريل وال يررتم إدراجهررا عررادة فرري نمرراذج األثررر ومنهررا علررى سرربيل الم

محاصريل األوزون. ولذلك تم إدراج دراسة تحراول قيراس األثرر المحتمرل لتغيررات األوزون فري الغرالف الجروي علرى غلرة ال

احد أنمرراط تغيرر المنرراخ الخاصرة بررـالو AVOID(. وباإلضررافة إلرى هررذه الدراسرات، حلررل برنرامج 2011)أفنيرري وآخررون 

عرد ياعيرة. وال كوين مؤشر "للمالئمرة المناخيرة" الخاصرة براألرض الزروالعشرين نموذجاً من نماذج المناخ العالمية وذلك لت

كرل الردول  مصطلح المالءمة المناخيرة مرادفراً مباشرراً لغرالل المحاصريل ولكنره يمثرل وسريلة للتطلرع إلرى مقيراس موحرد عبرر

 ع النمراذجصريل برين جميرالمتضمنة في هذا المشروع ولتقدير مستوى التوافق على المتغيرات التري ترؤثر علرى إنتاجيرة المحا

 الواحد والعشرين.

 

، حيررث قرراموا بتطبيررق حسررابات (2004)دراسررة سررابقة قرردمها برراري وآخرررون  (2009)وأعرراد إيغالسررياس وروزينزويررغ 

 مررن )برردالً  HadCM3المررزدوج هررادلي نمرروذج النسررخة الثالثررة لالمنرراخ المررأخوذة مررن نمرروذج المنرراخ العررالمي المطبررق فرري 

 سريناريوهات وفرق( وذلرك (2004)الرذي اسرتخدمه براري وزمرالؤه  HadCM2مروذج هرادلي المرزدوج النسخة الثانية للن

خدمت هرذه االنبعاثات الرواردة فري التقريرر الخراص عرن سريناريوهات االنبعاثرات وفري ثرالث فتررات زمنيرة مسرتقبلية. واسرت

المواقررع  الدراسررة منهجيررة موحرردة لمحاكرراة المحاصرريل وسرريناريوهات تغيررر المنرراخ علررى المسررتوى العررالمي، وق ي مررت نتررائج

تخدمت . واسررirrigated والمررروي rain-fedاإلنترراج اإلقليمرري والرروطني البعلرري النموذجيررة وفقرراً لدرجررة مسرراهمتها فرري 

ي يل وبحثررت فررالدراسررة أيضرراً تقررديراً كميرراً للتررأثيرات الفسرريولوجية الترري يخلفهررا ثرراني أكسرريد الكربررون علررى غررالل المحاصرر

ئج نترا 4و 3ن يرة. ويعررض الجردوالالشعور بالتكيف وذلك بتقييم قدرة البلد أو المنطقة على الوصول لغلة المحصرول المثال

يات عرن مسرتو 2020سريناريوهات مرن سريناريوهات االنبعاثرات ارتفراع غلرة القمرح فري عرام  6هذه الدراسة حيث توقعت 

 2080. وفري عرام 2050سريناريوهات ارتفاعهرا فري عرام  5(، بينما توقعت 2000 -1970خط األساس في الفترة بين )

م فرري جميررع سرريناريوهات االنبعاثررات. وتمررت محاكرراة العجررز فرري غلررة األرز مررن عررا جرراءت غلررة القمررح تحررت خررط األسرراس

 .مصر . وتوقعت جميع سيناريوهات االنبعاثات زيادة العجز في غلة الذرة مع تغير المناخ في2080وحتى عام  2020
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 الذرة األرز القمح السنة السيناريو

 2020 1,35 -0,65 -4,30 
 2050 -1,59 -2,59 -10,76 

A1F1 2080 -20,10 -21,10 -22,56 
 2020 0,91 -1,09 -5,49 
 2050 0,71 -1,29 -9,48 

A2a 2080 -9,00 -10,00 -17,64 
 2020 1,56 -0,44 -4,37 

 2050 1,66 -0,34 -8,23 
A2b 2080 -6,05 -7,05 -14,37 

 2020 1,87 -0,13 -3,87 
 2050 2,76 0,76 -8,00 

A2c 2080 -7,10 -8,10 -16,86 
 2020 0,35 -1,65 -5,06 
 2050 0,71 -0,29 -7,61 

B1a 2080 -0,65 -3,65 -10,12 
 2020 -0,86 -2,86 -7,59 
 2050 -2,62 -3,62 -10,80 

B2a 2080 -4,79 -5,79 -13,62 
 2020 0,25 -1,75 -5,74 

 2050 0,14 -0,86 -8,12 

B2b 2080 -10,27 -11,27 -19,91 
 

يناريوهات سريناريوهات مختلفرة مرن سرر وفرقمحاصرريل القمرح واألرز والرذرة  غراللالنسربة المئويرة للتغيررات الحادثرة فري : 3الجددول 

بعاثرات فري االنبعاثات وفي فترات زمنية مستقبلية بمصر ونسبة هذه التغيرات لسيناريو خط األساس. أجريرت بعرض سريناريوهات االن
 غزويرإيغالسرياس وروزين معراً(. البيانرات مرأخوذة مرن دراسرة A2a, A2b, A2cمحاكراة جماعيرة )مثرال، ترم إجرراء السريناريوهات 

(2009.) 
 
 
 

 

 الذرة األرز القمح
 انخفاض ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض ارتفاع

 7 0 7 0 1 6 2020من خط األساس إلى 

 7 0 6 1 2 5 2050من خط األساس إلى 

 7 0 7 0 7 0 2080من خط األساس إلى 

 7 0 3 4 4 3 2050إلى  2020من 

 7 0 7 0 7 0 2080إلى  2050من 
 

األرز والذرة ولقمح ا في غالل: عدد سيناريوهات االنبعاثات التي تتوقع حدوث زيادات ")ارتفاع(" أو خسائر ")انخفاض(" 4الجدول 
 .(2009) إيغالسياس وروزينزويغ في مصر بين نقطتين زمنيتين. والبيانات مأخوذة من دراسة

 
المناخيرة مرع نمروذج المنراخ العرالمي المطبرق فري سرقاطات اإل (2009و 2005) واستخدمت دراسة جياناكوبولوس وآخررين

لتقيرريم آثررار تغيررر المنرراخ علررى  B2و  A2االنبعرراث  يسرريناريوه وفررق HadCM3المررزدوج هررادلي لنمرروذج النسررخة الثالثررة 

. SRESللفريرق الخراص  B2و A2سيناريوهي االنبعاثرات  وفق 2060إلى  2031حوض البحر المتوسط عن الفترة من 

( 2003)سرتوكل وآخررون  CROPSYST  البيانرات المناخيرة كمردخالت لنمروذج محاكراة الرنظم المحصروليةواسرتخدمت 

( بالنسرربة لمجموعررة مررن أنررواع 1990 -1961لحسرراب التغيرررات الحادثررة فرري إنتاجيررة المحاصرريل، )مقارنررة بررالفترة مررا بررين 

وبقوليرات ومحاصريل درنيرة  C3صريفي ومحصرول  C4المحاصيل المختلفة. وتنقسم أنواع المحاصيل إلى محصول صريفي 
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إلرى نروعين مرن األنرواع الفسريولوجية النباتيرة التري ترؤثر علرى الطريقرة التري تمرتص بهرا  C3و  C4وحبوب؛ حيث يرمز بـ 

االستفادة مرن سرماد ثراني أكسريد الكربرون المسرتخلص  C3النباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وتستطيع محاصيل الفئة 

ذلرك. وهرذه العمليرة تخضرع للمحاكراة فري نمروذج محاكراة الرنظم المحصرولية  C4ينمرا ال تسرتطيع محاصريل الفئرة من الهواء ب

CROPSYST وتكتسب هذه العملية أهميتها من حقيقة أن االستفادة من سماد ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تعادل بعرض .

خص مصر، كان محصول الذرة المرويرة هرو المحصرول الصريفي اآلثار السلبية لتغير المناخ بالنسبة لهذا المحصول. وفيما ي

وكران الفرول  C3، بينمرا كران محصرول عبراد الشرمس البعلري هرو المحصرول الصريفي مرن فئرة C4الخاضع للدراسة من فئرة 

البعلي هو محصول البقوليات فيما كان محصول البطاطس المروية هو المحصول الدرني وكران محصرول القمرح البعلري هرو 

الحبوب. وبينت المحاصيل الخاضعة للدراسة أن محاصيل الفول والبطاطس خصوصاً قد تتأثر سرلبياً بتغيرر المنراخ  محصول

 (2في غياب التكيف في مصر )انظر الشكل 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ات عن الفرارق يعبر محور الصاد  .أثر تغير المناخ على إنتاجية المحاصيل في مصر بالنسبة ألنواع مختلفة من المحاصيل :2شكل ال

وبولوس وآخرين في وهذه النتائج بعد دراسة جيانك .على التوالي( B2و A2السيناريوهين  وفقالمئوي بين الغالل المستقبلية والحالية )

 2009و 2005عامي 

 

ألثرر علرى اتقيريم لهرذا وفي أماكن أخرى، قيمت عدة دراسات حديثة أثر تغير المناخ على المستوى العالمي وشرملت عمليرات 

(. ورغررم أن هررذه الدراسررات 2011، تاتسررومي وآخرررون، 2009، نيلسررون وآخرررون، 2009شررمال أفريقيررا ككررل )فيشررر، 

مقدمرة فري تعطي مؤشراً مفيداً على غالل المحاصيل فري ظرل تغيرر المنراخ بالمنطقرة، ينبغري مالحظرة أن غرالل المحاصريل ال

لمنطقرة علرى امحتسرب الغرالل متوسرط يات تقييم وطنية دقيقة. ويرجع ذلك إلرى أن مثل هذه الحاالت ليست مقدمة حسب عمل

 .بأسرها والتي تشمل دوالً أخرى بخالف مصر

 

ضررمت معهمررا نمرروذج تشرركيلة مررن النمرراذج نمرروذجين مررن نمرراذج المنرراخ العالميررة فرري  (2009)واسررتخدم نيلسررون وآخرررون 

DASSAT  سيناريو ال وفقللمحاصيلA2  لحساب الغالل المستقبلية من األرز والرذرة وفرول الصرويا والقمرح والفسرتق فري

وجرود سرماد ثراني أكسريد الكربرون وبدونره بالنسربة لألراضري البعليررة واألراضري المرويرة فري عردة منراطق فري أنحراء العررالم. 

قليمرري للبنررك الرردولي الررذي يشررمل النتررائج المتعلقررة بمنطقررة الشرررق األوسررط وشررمال أفريقيررا والتجميررع اإل 5ويعرررض الجرردول 

مصر. وقرد يررى الربعض أن زيرادة مسرتويات ثراني أكسريد الكربرون تعرود بالفائردة علرى جميرع المحاصريل الخاضرعة للمحاكراة 
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لكن الحسابات لم تتنبأ بمدى كون التسميد بثاني أكسيد الكربون فري حالرة القمرح والرذرة بصرفة خاصرة   .بعلية كانت أم مروية

 .2050ة كافية لتعويض العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاضات في الغلة مثل ارتفاع درجات الحرارة حتى عام كبيراً بدرج

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ي منراخ عررام مقارنرة برالخط األسراس )الغرالل فر 2050النسربة المئويرة المتوقعرة لتغيررات الغرالل الزراعيرة بحلررول عرام :  5الجددول 
راضري المحصرولية وترم تقيريم األ  .( باستخدام نموذجين من نماذج المناخ العالمية مع تأثير تسميد ثاني أكسيد الكربون وبدونه2000

 (.2009البيانات مأخوذة عن دراسة نيلسون وزمالئه لعام )  .البعلية والمروية كل على حدة
 

حتملرة فرري أثرر المنراخ فري المسرتقبل علررى غرالل محاصريل الحبروب البعليرة وتنبرأ برالتغيرات الم( بدراسرة 2009)فيشرر قرام و

يوهات تغيرر سرينار وفرق GAEZموذج المناطق الزراعية البيئية العالمية للمحاصيل باستخدام ن 2050اإلنتاج العالمي لعام 

يرة علرى ونماذج المنراخ العالم CSIROونموذج  HadCM3 – المزدوجهادلي لنموذج النسخة الثالثة المناخ المستمدة من 

لبعليرة أثرر المنراخ فري المسرتقبل علرى غرالل محاصريل الحبروب ا 6. ويعررض الجردول A2سريناريو االنبعاثرات  وفقالترتيب 

تشركل  ضري المرويرة)بالنسبة للغلة المتحققة في ظل المناخ الحالي( في منطقة شمال أفريقيا. لكن الجردير بالمالحظرة أن األرا

ثراني التسرميد ب أن (2009)قطاعاً كبيراً مرن األرض المحصرولية فري شرمال أفريقيرا؛ حيرث كشرفت دراسرة نيلسرون وآخررين 

القمرح  ين أن يرأتيأكسيد الكربون يعادل اآلثار المتوقعة لتغيرر المنراخ لكنره ال يعوضره تعويضراً كرامالً. وتوقعرت كرال الدراسرت

 .على رأس قائمة المحاصيل التي تتأثر تأثراً سلبياً بتغير المناخ
 

 

 تسميد
 ثاني أكسيد الكربون

 21ثمانينيات القرن  21خمسينيات القرن  21عشرينيات القرن 

CSIRO HadCM3 CSIRO HadCM3 CSIRO HadCM3 

 قمح بعلي

 28- 18- 9- 4 2 1 نعم

2- ال  1ال يوجد  
-2  ال يوجد 25- ال يوجد 

 ذرة بعلية

 60 183 56 160 38 66 نعم

 ال يوجد 171 ال يوجد 153 ال يوجد 64 ال

 حبوب
 بعلية

 23 يوجد ال 8- ال يوجد 2 ال يوجد نعم

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال

ذرة رفيعة 
 بعلية

 ال يوجد 20 ال يوجد 31 ال يوجد 12 نعم

 ال يوجد 15 ال يوجد 27 ال يوجد 10 ال
 

لغلرة يرر فيمرا يتعلرق با)النسربة المئويرة للتغ  آثار تغير المناخ على طاقة إنتاج الحبوب البعلية فري األرض المزروعرة حاليًرا: 6الجدول 
 قوفرن وبدونره المتحققة في ظل المناخ الحرالي( باسرتخدام نمروذجين مرن نمراذج المنراخ العالميرة وباسرتخدام تسرميد ثراني أكسريد الكربرو

 (. 2009البيانات مأخوذة من دراسة فيشر ) .بالنسبة لشمال أفريقيا A2سيناريو االنبعاثات 
 

 (iGAEZ)المحصرولي  GAEZنة من نموذج نسخة محسَّ  (2011)دراسة التي أجراها تاتسومي وآخرون الواستخدمت 

لمحاكراة غرالل المحاصريل علرى المسرتوى العرالمي بالنسربة للقمرح والبطراطس والمنيهروت )الكاسرافا( وفرول الصررويا واألرز 

لررى غررالل المحاصرريل مررن تسررعينيات القرررن والبطاطررا والررذرة والفاصرروليا الخضررراء. وتررم قيرراس أثررر االحترررار العررالمي ع

السريناريو  وفرقالعشرين إلى تسعينيات القرن الواحد والعشرين بحساب مخرجات خمسة نماذج مرن نمراذج المنراخ العرالمي 

 نموذج المناخ

  والتسميد

 بثاني أكسيد الكربون

 الفستق القمح فول الصويا الذرة األرز

 مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي

CSIRO 11,6- 20,5- 12,8- 2,6- 4,2- 17.5 0.1 58,6 13,3- 0 بدون تسميد 

NCAR  28,5- 23,6 19,7 - 8,1- 14,0- 82,2 - 1,0 - 46,7- 29,5- 0 بدون تسميد 

 CSIRO 4,3 11,8- 05,8 8,8 5,6 26,0 0,4- 61.8 1,7 0 بالتسميد 

 NCAR 15,6- 23,6 13,4- 2,0  5,0- 76,4- 1,1- 46,3- 14,4- 0 بالتسميد 
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A1 B  ومقارنررة نتررائج غررالل المحاصرريل كمررا تررم حسررابها باسررتخدام نمرروذجiGAEZ  1999و 1990عررن الفترررة بررين .

  .الخاصة بمنطقة شمال أفريقيا النتائج 7ويعرض الجدول 

 

 
 البيانرات .فريقيراأالنسبة المئوية لمتوسط التغير في الغلة خالل تسرعينيات القررنين العشررين والواحرد والعشررين فري شرمال : 7الجدول 

 (.2011)وآخرين مأخوذة عن دراسة تاتسومي 
 
 

 ة المحاصريل،وباإلضافة إلى الدراسات التي تتناول تأثير التغيرات في المنراخ ونسرب تركيرز ثراني أكسريد الكربرون علرى غلر

فررري ترررأثيرات انكشررراف سرررطح األوزون علرررى خسرررائر الغرررالل  (2011)نظررررت الدراسرررة التررري أجراهرررا أفنيرررري وآخررررون 

ن علررى الترتيررب. وتررم إخضرراع مقياسررين مرر B1و  A2السرريناريوهين  وفررقالمحصررولية مثررل فررول الصررويا والررذرة والقمررح 

(  19:59إلرررى  8مقررراييس انكشررراف األوزون للفحرررص وهمرررا: متوسرررط األوزون الموسرررمي خرررالل سررراعات النهرررار )مرررن 

 8وفري الجردول  (AOT40)وتراكم األوزون فوق عتبة األربعين جرزء فري المليرار والمعرروف برـ ( M12والمعروف بـ )

 .النتائج الخاصة بمصر

 

A2 B1 

M12  40عتبة تراكم األوزون M12  40عتبة تراكم األوزون 

 - - - - فول الصويا

 - - - - الذرة
 25-20 8-6 45-30 15-10 القمح

 
 

 حسرب  B2و A2السريناريوهين  وفرق 2030النسربة المئويرة لخسرائر غرالل المحاصريل علرى النطراق الروطني فري عرام  :8الجدول 
) ترراكم  40( وعتبرة ترراكم األوزون 19:59  إلرى 08( المتوسرط الموسرمي لرألوزون خرالل سراعات النهرار )مرن M12متوسرط )

نيري وآخرين جزء في المليار( وهما مقياسان لقياس انكشاف طبقة األوزون. والبيانات مأخوذة عن دراسة أف 40األوزون فوق عتبة 
(2011.) 
 

 

 التقييم على النطاق الوطني ودون الوطني دراسات

 

 دراسات تغير المناخ
 

معلومرات األرصراد الجويرة ويشمل هذا القسم نتائج مأخوذة عن دراسات حديثة استخدمت نماذج محصولية إلى جانب نماذج 

و النطراق أعن نماذج المناخ العالمية للخروج بحسابات لغالل المحاصيل في المستقبل في مصرر وذلرك علرى النطراق الروطني 

 .دون الوطني

 
جميرع  وفرقإلى أن المتطلبات المائية للمحاصريل االسرتراتيجية المهمرة فري مصرر قرد ترتفرع  (2008)وانتهى الطاهر ومدني 

، على الرغم من أن دراستهما ال توضرح مرا 2100% بحلول عام 13إلى  5وهات تغير المناخ بنسبة تتراوح ما بين سيناري

تمثله القيمة الحالية لخط األساس. وعالوة على ذلك، فإن قابليرة ترأثر الرري الحقلري فري المنراطق الزراعيرة المصررية وتردابير 

(. كمرا إن قابليرة الترأثر العاليرة 2010يرة بكرل منطقرة )جهراز شرؤون البيئرة التكيف المقبولة تختلفران براختالف الظرروف المحل

(. وهرذا 2010نظم الري وأنماط إدارته )جهاز شؤون البيئرة فاعلية التي تبديها أنظمة الري الحقلي في مصر تعزى إلى قلة 

 2010آخررون فري دراسرتهم لعررام يشرير إلرى آثرار ضرمنية محتملرة بالنسربة إلدارة الرري فري المسرتقبل. ولهرذا تبنرى الطراهر و

 الذرة البطاطا األرز فول الصويا المنيهوت البطاطس القمح
 الفاصوليا
 الخضراء

-0,97 -3,2 -3,94 12,11 - -4,05 - 16,49 
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 HadCM3حسابات لتغير المناخ مستمدة من أحد نماذج المناخ العالمي المطبق في النسخة الثالثة لنمروذج هرادلي المرزدوج 

سيناريوهين مرن سريناريوهات االنبعاثرات لتقيريم أثرر تغيرر المنراخ علرى احتيراج المحاصريل للميراه وكفراءة اسرتخدام الميراه  وفق

اصرريل وغيرهررا مرن المعررايير فرري المسررتقبل القريرب والمتوسررط والبعيررد بالنسرربة لمجموعرة مررن المحاصرريل )القمررح، وغلرة المح

% 50ترري تبلررغ كفاءتهررا والررذرة، والطمرراطم، والبطرراطس(. وعنررد تمثيررل الزراعررة فرري ظررل أنظمررة الررري السررطحي التقليديررة ال

عشررينيات (فري ثرالث شررائح زمنيرة فري المسرتقبل مجموعرة مرن المحاصريل الل التري يحتسرب متوسرطها عبرر انخفضت الغر

. 9جميرع سريناريوهات االنبعاثرات؛ انظرر الجردول  وفقالقرن الواحد والعشرين، وخمسينياته وبداية القرن الثاني والعشرين( 

 .مناخ% أو تحويله إلى ري بالتنقيط قد يعادل خسائر الغالل الناجمة عن تغير ال75إال أن رفع كفاءة الري السطحي إلى 

 
اوي سرمتين بالتسرومن المالحظ أن هذه الدراسة لم توضح ما إذا كانت المقارنة بين عامين مفردين أو بين فترتين زمنيترين مق

  .وهو ما يؤدي إلى حد ما إلى تقليل قيمة هذه البيانات

 حاليا   
A1 B1 

عشرينيات 
 21القرن 

خمسينيات 
 21القرن 

مطلع 
 22القرن 

عشرينيات 
 21القرن 

خمسينيات 
 21القرن 

مطلع القرن 
22 

 6291 6455 6991 5322 6117 6948 7322 فدان(/إجمالي غلة المحصول )كيلوجرام

النسبة المئوية لتغير الغلة بالنسبة لخط 
 األساس )الحالي(

- -5,1 -16,5 -27,3 -4,5 -11,8 -14,1 

 

المنراخ  المحاصيل( والتغير في الغالل في إطار سيناريوهاتمتوسطها محتسب عبر مجموعة من إجمالي غلة المحصول ) :9الجدول 

 .2010 . البيانات مأخوذة عن دراسة الطاهر وآخرين في عامB2و  A1سيناريوهي االنبعاثات  وفقالحالي والمستقبلي وتحيداً 

 

نمروذج لالنسرخة الثالثرة حسابات مناخيرة مسرتمدة مرن نمروذج المنراخ العرالمي المطبرق فري  (2008)واستخدم موجو وآخرون 

ي ظرل لعمل محاكاة لغلة القمح البعلي والمرروي فر B2و  A1في إطار سيناريوهي االنبعاثات  HadCM3 المزدوجهادلي 

 3,6إلررى   B2و A1إجررراءات متنوعررة للتكيررف. ووصررلت ارتفاعررات درجررات الحرررارة اإلقليميررة المصرراحبة للسرريناريوهين 

لمحسوبة فري اأن الدراسة ال تذكر األفق الزمني لهذا الوضع. وجاءت جميع التغيرات  مئوية على الترتيب رغم 1,5مئوية و

، B2و (. وفرري إطررار السرريناري10سررلبية )انظررر الجرردول  B2و A1السرريناريوهين  وفررقغررالل بررذور القمررح المرويررة الثالثررة 

ة %، ولكرن الغلر20بنسربة  % عند انخفراض معردل سرقوط األمطرار50انخفضت غلة محصول القمح البعلي بنسبة تزيد عن 

 %.20% بفعل ارتفاع معدل سقوط األمطار بنسبة 5زادت بنسبة تقل عن 
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موجرو وآخررين  ةدراسرالبيانات مأخوذة عن   .سيناريوهات المناخ المستقبلية في مصر وفقالنسبة المئوية لتغير الغالل : 10الجدول 

(2008.) 

 

دة اإلطاريرة اتفاقيرة األمرم المتحر بموجربمصرر الصرادر لالوطني الثاني  اإلبالغوتوصل عدد من دراسات الحالة الواردة في 

و مرا ( إلى أن غالل المحاصريل قرد ترنخفض فري مصرر مرع تغيرر المنراخ، وهر2010بشأن تغير المناخ )جهاز شؤون البيئة، 

، ، موجرو وآخررون2010لمسرتنبطة مرن دراسرات أخررى أجريرت علرى النطراق الروطني )الطراهر، يدعم بوجه عرام النترائج ا

2008 .) 

 

 AVOIDنتائج برنامج 

األرض  محاكراة لترأثير تغيرر المنراخ علرى مالءمرة AVOIDلمزيد من قياس أثر تغير المناخ علرى المحاصريل، قردم برنرامج 

 تغيرر المنراخ علرى أنمراطذي يعتمرد للنشرريات الر فري هرذا التقيريمبلردان الخاضرعة للدراسرة لزراعة المحاصيل بالنسبة لجميع ال

منهجري الاألسرلوب (. وهرذا مرا يضرمن وحردة 2010نموذًجا من نماذج المناخ العالمية )وارين وآخررون،  21المأخوذة عن 

 .ذج المناخيةويأخذ بعين االعتبار أوجه عدم اليقين المرتبطة بإعداد النما البلدانفي جميع 

 
 

 المنهجية

 
يتميز تأثير تغير المناخ على مالءمة األرض لزراعة المحاصيل هنا بمؤشر يحدد النسبة المئوية لألراضري المحصرولية فري 

% لتمييرز 5( ارتفاع في مالءمتها. وتطبق هنا عتبة تغير بنسربة 2( انخفاض في مالءمة األراضي أو 1 :منطقة ما في ظل

تصرل إلرى  spatial resolutionفاع في المالءمة. ويحسب مؤشر المالءمة المحصرولية بدقرة مكانيرة االنخفاض أو االرت

(. ويعررد مؤشررر المالءمررة المحصررولية 2001ويعتمررد علررى المنرراخ وخررواص التربررة )رامررانكوتي وآخرررون،  0.5°× 0.5°

. وتكمررن أهررم 2000األساسرري، الررذي تقرراس عليرره التغيرررات المسررتقبلية، ممررثالً للظررروف الكائنررة فرري الفترررة المحيطررة بعررام 

توافر المياه للنباتات. وقرد أترت التغيررات فري تلرك خصائص المناخ بالنسبة لمؤشر المالءمة المحصولية في درجة الحرارة و

الخصرائص مرن إسرقاطات نمرراذج المنراخ للتغيررات المسرتقبلية فرري درجرة الحررارة والتهاطرل، باإلضررافة إلرى بعرض حسررابات 

الفعليرة والمحتملرة بوصرفها مؤشررراً  evapotranspiration والنرتحإضرافية جررى اسرتخدامها الحقرا لتقردير عمليررة البخرر 

 القمح المروي

 A1 B2 البذور
 30- 37- 168-جيزة 
 4- 26- 8-ساخا 
 28- ال يوجد 69-ساخا

 

 القمح البعلي

 سيناريوهات
 األمطارمعدل سقوط 

 B2 حالي

- 20% - 49 - 55 

- 10% - 26 - 37 
 0 0 الحد األساسي

 +10%  +9  +0,5 
 +20%  +11  +3 
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وينبغي أيضاً مالحظة أن التغيرات فري تركيرزات غراز ثراني أكسريد الكربرون فري الهرواء الجروي قرد تسرهم   .توفر المياه على

(، 2002في خفض عمليرة البخرر والنرتح وذلرك عرن طريرق زيرادة كفراءة النباترات فري اسرتخدام الميراه )رامرانكوتي وآخررون 

كمرا يمكرن لزيرادة ثراني أكسريد الكربرون  .في التحليرل الرذي نرورده هنراغير أن هذا الجانب من جوانب المؤشر لم يتم إدراجه 

أيضاً أن تزيد من عملية التمثيل الضوئي وتحسن غلة المحصول تحسناً ضئيالً، غير أن هذه التأثيرات أيضاً لم يرتم إدراجهرا 

 .ءمةفي التحليل. وقد يؤدي استثناء هذه التأثيرات إلى المبالغة في تقدير االنخفاض في المال

 

كمرا  2000 وال يحسب المؤشر هنا إال بالنسبة للخاليا الشبكية التي تحتوي على أرض محصرولية فري الفتررة المحيطرة بعرام

(. وهرري 2002عرفرره رامررانكوتي وزمالئرره فرري مجموعررة بيانررات خاصررة بحجررم المحصررول العررالمي )رامررانكوتي وآخرررون 

ؤشرر ويختلرف م .ويفتررض أن حجرم المحصرول ال يتغيرر بمررور الرزمن .المجموعة المستمدة من قياسات األقمار الصرناعية

(، مررع 2002مالءمررة المحاصرريل اختالفرراً كبيررراً بالنسرربة لألراضرري المحصررولية الحاليررة عبررر العررالم )رامررانكوتي وآخرررون 

ه لرناخ يمكرن الم انخفاض المالءمة في بعض مناطق األراضي المحصولية الحالية تبعاً لهذا المؤشر. ولذلك، فبرغم أن تغير

اخ لزيرادة خفض مالءمة األراضي للزراعة إذا أصبحت نظرم الحررارة والتهاطرل أقرل مواتراة، فهنراك أيضراً نطراق لتغيرر المنر

 يبلرغ هذه المالءمة في بعض مناطق األراضي المحصولية القائمرة إذا أصربحت الظرروف أكثرر مواتراة، وذلرك فري منراطق ال

ي محصرولية . والجدير بالمالحظة أن بعض المناطق التري ال تعتبرر حاليراً أراضر1له وهي فيها مؤشر المالءمة أقصى قيمة 

أراضرري قررد تكررون مالئمررة بالفعررل للزراعررة، أو قررد تصرربح كررذلك نتيجررة لتغيررر المنرراخ فرري المسررتقبل، وقررد تصرربح مسررتخدمة ك

ك مرن اسرتخدام األرض لغيرر ذلر محصولية في المسرتقبل إمرا فري إطرار التكيرف مرع تغيرر المنراخ أو عنرد ظهرور تغيررات فري

 .األسباب. وهذه المجاالت ليست مطروحة في سياق هذا التقرير

 

 النتائج

 
 وفررقلعشرررين لقرد تررم تقيرريم المالءمررة المحصررولية فرري ظرل نمررط تغيررر المنرراخ المسررتنبط مررن نمراذج المنرراخ العالميررة الواحررد وا

تبرع ( سيناريو الصرامة فري تخفيرف األثرر حيرث ت2، وSERS A1B( سيناريو 1سيناريوهين من سيناريوهات االنبعاثات 

% كررل عررام وصرروالً إلررى أدنررى مسررتوى مررن 5لكنهررا تررنخفض بعرردها بمعرردل  2016حتررى عررام  A1Bاالنبعاثررات سرريناريو 

حاولة لقيراس (. ويعد تطبيق نماذج المناخ العالمية الواحد والعشرين مA1B-2016-5-Lاالنبعاثات )الذي يرمز له بالرمز 

مالءمررة يقررين النرراتج عررن إعررداد نمرراذج المنرراخ، رغررم وجررود اتفرراق علررى تطبيررق نمرروذج واحررد فقررط مررن نمرراذج آثررار العرردم ال

النترررائج  3. ويعررررض الشررركل 2100و 2080،  و2050، و2030المحصررولية. وقرررد جررررت عمليرررات المحاكرراة لألعررروام 

 الخاصة بمصر.

 
 .ة المحليرةالتي تأتي من نهر النيل، ال علرى الظرروف المناخيرففي مصر، تعتمد معظم األراضي المحصولية على مياه الري 

 لتحليرل، ترمغير أنه وبغرض ضمان اتساق المعايير المستخدمة في حالة مصرر والبلردان األخررى التري يرتم تناولهرا فري هرذا ا

وقرد يكرون  .زراعرةتقييم التغيرات في المناخ المحلي وأثرها على األراضي المحصولية المصرية في سياق مدى المالءمة لل

 .هناك بعض االرتباط بين هذا األمر وبين قضية احتياجات الري
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  .لزراعرةلوفي ظل الحسابات المناخية، يتوقع نموذج واحد فقرط زيرادة فري مالءمرة األراضري المحصرولية المصررية الحاليرة 

ة تررزداد نسرربة األرض المحصررولي؛ حيررث 2050، تظهررر هررذه الزيررادة ألول مرررة فرري عررام A1Bسرريناريو االنبعاثررات  وفررقو

 .2100% بحلول عام 8% إلى 3الحالية من 

 

لحاليرة %مرن األراضري المحصرولية المصررية ا2أن تزيرد مالءمرة  فقرطوفي ظل سيناريو تخفيف األثر، يتوقع هذا النمروذج 

ن السرريناريوهي وفررق،  و2030. وال تتوقررع النمرراذج األخرررى أي زيررادة فرري مرردى المالءمررة. وبحلررول عررام 2100بحلررول 

ن % مررن األراضرري المحصرولية المصرررية الحاليررة مرر67% و40المرذكورين، مررن المتوقررع أن تعراني نسرربة تتررراوح مررا برين 

وح برين ، سروف ترتفرع هرذه النسربة لتتررا2100انخفاض مالءمتها للزراعة بسبب الظروف المناخية المحلية. وبحلرول عرام 

 .% بالنسبة لسيناريو التخفيف77و %58وبين  A1B% بالنسبة للسيناريو 87% و67

 

تكتسرب  لتحليرل، قردالتي لم تدرج في هرذا ا ،والجدير بالذكر أن تأثيرات ارتفاع ثاني أكسيد الكربون على عملية البخر والنتح

 .وقد يخفف هذا التأثير من انخفاض مالءمة األراضي إلى حد ما .أهمية خاصة في المناطق الجافة مثل مصر

 

لمسراحات اات المتوقعة في المناخ المحلي بالنسبة لمصر إلى ظروف أقرل مالءمرة للزراعرة فري معظرم رالتغيومن ثم، تؤدي 

النيرل الالزمرة  دخل فري هرذا التحليرل التغيررات الناشرئة فري مردى تروافر ميراه نهرريولم  .الحالية من األرض المالئمة للزراعة

 .للري
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ي( وتدنيها في أثر تغير المناخ على تحسين المالءمة المحصولية )الجزء العلوالبيانية توضح  الصندوق والمؤشر رسومات: 3الشكل 
النبعاثرات ) اسريناريوهين مرن سريناريوهات  وفرقنموذجاً مرن نمراذج المنراخ العالميرة  21)الجزء السفلي( بالنسبة لمصر، مستمدة من 

A1B وA1B-2016-5-L القيم  و)تمثلها الصناديق(  75و 50و 25المئينات  مات البيانيةالرسووتوضح   .( في أربعة آفاق زمنية
 )يمثلها حد المؤشرات(. )العظمى والصغرى
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 الغذائياألمن 
 

 

 فكرة عامة
 
 

مع و ير المناخ.يشير عدد من دراسات المحاكاة إلى أن مصر ربما تعاني من ضغوٍط متزايدةٍ على األمن الغذائي نتيجةً لتغ

ً   االقتصادية دوراً  العوامل االجتماعية ذلك, يمكن أن تؤدي ى وتشير إحد ا.مفي التخفيف من حدة هذا األمر إلى حد  مهما

 هناك غير أن أن االقتصاد الوطني المصري يبدي قابلية متوسطة للتأثر بتغير المناخ على مصائد األسماك,إلى الدراسات 

 اخ.الصيد وخيارات التكيف المحتملة مع تغير المن حاجة إلى المزيد من الدراسات لفهم مدى قابلية تأثر قطاع

 
 

 مقدمة
 

مكانية إعقداً بين إن األمن الغذائي هو مفهوم يحمل بين طياته ما يتجاوز مجرد إنتاج المحاصيل، بل يمثل أيًضا تفاعالً م

غالل لغذاء واستالوصول إلى اتوافر الغذاء والعوامل االجتماعية االقتصادية والسياسية والصحية التي تؤثر على إمكانية 

ف مؤتمر القمة العالمي لألغذية األمن الغذائي على ،1996اإلمدادات الغذائية واستقرارها. وفي عام  أنه يتحقق  عر 

لبي ة ومغذية ت"عندما يتمتع البشر كافة في جميع األوقات بإمكانية، مادية واقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليم

 ‘.حياة نشيطة وصحيةية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حاجاتهم الغذائ

 
ئي, ألمن الغذاومن هذا المنطلق، ال يمكن أن يكون هذا القسم تحليالً شامالً لجميع العوامل المهمة في تحديد مستوى ا

السكان  ات حولغير أنه يحاول تقييم مجموعة من النشريات المتاحة حول مدى تأثير تغير المناخ, إلى جانب اإلسقاط

 واالستجابة للسياسات على المستويين العالمي واإلقليمي، على األمن الغذائي.

 
 

 التقييم المشتملة على منظور عالمي أو إقليمي  دراسات

صائيات لمنظمة فوفًقا إلح فيما يتعلق باألمن الغذائي, خاصةً في السياق العالمي.شديدة القلق ال تعد مصر من البلدان 

ن مومع ذلك، يشير عدد  % من السكان(.5تمتلك مصر مستويات منخفضة للغاية من نقص التغذية )أقل من الفاو، 

 مناخ.دراسات المحاكاة ضمنًا إلى أن مصر ربما تعاني من ضغوٍط متزايدةٍ على األمن الغذائي نتيجةً لتغير ال

 

ن مصر اه المتوافرة للمحاصيل، وتنبأت بأ( إسقاطات المي2009دراسة، قام بها فالكينمارك وآخرون )تناولت وقد 

ناريوهات سي وفقوقد اعتمد هذا التنبؤ على تحليل عالمي لألمن الغذائي  .2050ستصبح دولة مستوردة للغذاء في عام 

من ه لضمان األتغير المناخ خالل فترة الخمسينيات من القرن الحالي، والذي ينظر بعين االعتبار إلى أهمية توفر الميا

 ا بالنسبة إلنتاجكما تقدم الدراسة تحليالً للقيود المفروضة على المياه والفرص المتاحة للحصول عليه ائي العالمي.الغذ

 الغذاء العالمي على األراضي الزراعية الحالية، وتقدم تقييماً لخمسة عوامل رئيسية هي:
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 األمن الغذائي العالمي,دارة المياه واألراضي في تحقيق إإلى أي مدى يمكن أن يسهم تحسين  (1

 
ء لى االكتفامشاكل نقص المياه التي ستظل قائمة في المناطق التي تعاني حاليًا من ندرة المياه والتي تهدف إ (2

 الذاتي من الغذاء،

 
 كيف يمكن مواجهة مشاكل نقص المياه المذكورة آنفًا عن طريق استيراد الغذاء, (3

 

 ة الشرائيةالقو التي ال تمتلكالتوسع في األراضي الزراعية التي تحتاج إليها البلدان محدودة الدخل  (4

 ,الوارداتالالزمة لمثل هذه 

 
ضي نسبة الضغط المرتبط بعملية التوسع المذكورة والذي سيظل قائًما بسبب النقص المحتمل لألرا (5

  التي يسهل الوصول إليها.

 
 

)غيرتن الخاص بالتوازن الديناميكي والعالمي للغطاء النباتي والمياه  LPJmlحاكاة حسب نموذج وتم إعداد دراسات الم

فالكينمارك دراسة لخص تو .SRES A2سيناريو االنبعاثات  وفق( مع الزيادة السكانية وتغير المناخ 2004وآخرون 

 حيث أنحاء العالم لكل بلد من بلدانالمستقبلي( في إنتاجية المياه المستقبلي )أو النقص ن ( آثار التحس2009ن )يوآخر

ويمكن مواجهة ما  .بلد أن ذلك يؤدي إما إلى عجز في المياه أو إلى فائض  بالنسبة لمتطلبات مياه الغذاء في كل توضح

 terrestrialألرضية التجارة أو التوسع األفقي )عن طريق تحويل النظم اإليكولوجية االتوسع في سبق إما عن طريق 

ecosystems  لث سكان سوف يعيش حوالي ث 2050وتقدر الدراسة أنه في عام  (.محصوليةاألخرى إلى أراضي

منطقة تصدر الغذاء, منطقة تستورده, ومنطقة يتعين عليها التوسع في أراضيها الزراعية على   :العالم في منطقة من ثالث

وقد أظهرت دراسات  حساب النظم اإليكولوجية األخرى نظًرا لكونها ال تملك القوة الشرائية الكافية الستيراد غذائها.

 .2050المحاكاة أن مصر يمكن أن تكون دولة مستوردة للغذاء في عام 

 
( تقريًرا وأداة على اإلنترنت تصف األثر المحتمل لتغير المناخ IFPRIوقد أعد المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية )

سنوات، والذين يعانون من  5-0( عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم  بين 1على مؤشرين رئيسيين لألمن الغذائي هما: 

وقد نظرت الدراسة  (.IFPRI ,2010, 2010ليومي )نيلسون وآخرون,( متوسط توافر الكيلو سعر ا2سوء التغذية, 

الذي يمثل السيناريو األقل بين ‘ التشاؤمي’( السيناريو 1إلى ثالثة سيناريوهات اجتماعية اقتصادية عامة وهي: 

تقييم لاإلجمالي  من سيناريوهات الناتج المحليالمأخوذة السيناريوهات األربعة حول معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

خط ‘( سيناريو 2النظم اإليكولوجية في األلفية، والذي يكافئ متغير األمم المتحدة المرتفع للتغير السكاني المستقبلي؛ 

يو التغير السكاني المرتكز على معدالت الناتج المحلي اإلجمالي المستقبلية حسب تقدير البنك الدولي وسينار‘ األساس

سيناريو األعلى من بين السيناريوهات األربعة الالذي يمثل ‘ التفاؤلي’( السيناريو 3المتحدة المتوسط،  المكافئ لمتغير األمم

 تقييم النظم اإليكولوجية في األلفيةلمن سيناريوهات الناتج المحلي اإلجمالي  المأخوذة لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي

( بعين االعتبار 2010تغير السكاني المستقبلي. وقد نظر نيلسون وآخرون )يكافئ متغير األمم المتحدة المنخفض للالذي و

أيًضا إلى عدم اليقين المرتبط باالنبعاثات وإعداد النماذج المناخية، ومن ثم قاموا بتضمين عامل يمثل تسميد ثاني أكسيد 
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)المشار إليه  CSIROمناخ العالمي وطبقت الدراسة اثنين من نماذج المناخ العالمي، هما: نموذج ال الكربون في عملهم.

(, وطبقت على كل نموذج من نماذج المناخ MRI)المشار إليه باسم  MIROC( ونموذج المناخ العالمي CSIباسم 

كما درس هؤالء الباحثين أيًضا  (.B1و A1B) SRESالعالمية اثنين من سيناريوهات االنبعاثات الخاصة بتقرير 

)الحظ أنه في معظم دراسات آثار تغير ‘ التخفيف المثالي’تغير في المناخ، وهو ما أطلقوا عليه سيناريو انبعاثات بدون أي 

ي عتبر سيناريو التخفيف المثالي مفيًدا في مقارنة تأثير تغير المناخ بما و المناخ األخرى يشار إلى ذلك باسم خط األساس(.

من مؤشري األمن  تقديرات كل 12و 11يعرض الجدوالن . وقد يحدث بدونه, إال أنه ليس سيناريو حقيقيًا في حد ذاته

تأثير تغير المناخ, والمحسوب عن طريق  4بالنسبة لمصر, كما يعرض الشكل  2050إلى  2010الغذائي من عام 

ئج وتوضح النتا بكل من سيناريو خط األساس والسيناريو التفاؤلي والسيناريو التشاؤمي.‘ التخفيف المثالي’مقارنة سيناريو 

, فإنه يكون 2010, حتى على الرغم من ارتفاع متوسط توافر الكيلو س ع ر اليومي عنه في عام 2050أنه بحلول عام 

وفي حين أنه بحلول عام  كيلو س ع ر عنه في ظل تغير المناخ.  300أعلى في غياب تغير المناخ )التخفيف المثالي( بمعدل 

% في توفر الكيلو س عر, فإن القيمة المطلقة لكمية الكيلو س ع ر 9وسط سوف يعزى تغير المناخ إلى انخفاض بمت 2050

ومع ذلك, تتزايد أعداد األطفال الذين  كل السيناريوهات. وفق( 3000المتوفرة في مصر ستظل مرتفعة )أعلى من 

 وفقلزيادة تكون أعلى يعانون من سوء التغذية بمرور الوقت, سواء أكان مدفوعاً بتأثير تغير المناخ أو بدونه, رغم أن ا

طفل ممن يعانون من سوء التغذية في  50000, سيكون هناك بوجه عام 2050وبحلول عام  سيناريوهات تغير المناخ.

(، ولكن في ظل تغير المناخ يرتفع هذا 2010طفل في عام  450000ظل غياب تغير المناخ )نسبةً إلى ما يقرب من 

أن عدد األطفال  4وفي الحقيقة, يوضح الشكل  )وفقا لكل سيناريو(. 500000 -200000العدد ليصل إلى ما يقرب من 

الذين يعانون من سوء التغذية المنسوب إلى تغير المناخ في ظل السيناريو االجتماعي االقتصادي لخط األساس يزيد عن 

بالمسار المتبع في التنمية سيناريوهي االنبعاثات. وعالوة على ذلك, يتأثر سوء التغذية في المقام األول   وفق% 500

عالية تأثر ذات قابلية ويشير ذلك ضمنًا إلى أن مصر  االجتماعية االقتصادية أكثر من تأثره باالنبعاثات المستقبلية.

ً في التخفيف من حدة  بمشكالت األمن الغذائي بسبب تغير المناخ إال أن العوامل االجتماعية االقتصادية تلعب دوًرا مهما

إلى أي مدى تتشابه أو تختلف التغيرات المتوقعة لمصر مع اإلسقاطات الخاصة بسائر  6و 5ويوضح الشكالن  هذا األمر.

 (.IFPR ،2010العالم )معهد بلدان 
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 (. IFPRI ,2010)السيناريوهات المناخية واالجتماعية االقتصادية, بالنسبة لمصر  وفقمحاكاة متوسط توفر  الكيلو سعر اليومي  :11الجدول 
 
 
 
 

  

 2050 2010 السيناريو

 CSI A1B 3147 3229خط األساس  

 CSI B1  3153 3266خط األساس 

 MIR A1B  3122 3119خط األساس 

 MIR B1  3138 3199خط األساس 

 3536 3209 التخفيف المثالي لخط األساس 

 CSI A1B 3134 3001السيناريو التشاؤمي  

 CSI B1  3141 3035السيناريو التشاؤمي 

 MIR A1B  3109 2893السيناريو التشاؤمي 

 MIR B1  3120 2946السيناريو التشاؤمي 

 3287 3196 للسيناريو التشاؤميالتخفيف المثالي 

 CSI A1B 3084 3568السيناريو التفاؤلي 

 CSI B1 3089 3595السيناريو التفاؤلي 

 MIR A1B 3058 3433السيناريو التفاؤلي 

 MIR B1 3068 3489السيناريو التفاؤلي 

 3894 3143 التخفيف المثالي للسيناريو التفاؤلي 
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 2050 2010 السيناريو

 CSI A1B 0,43 0,22خط األساس  

 CSI B1  0,43 0,19خط األساس 

 MIR A1B  0,45 0,29خط األساس 

 MIR B1  0,44 0,24خط األساس 

 0,03 0,39 التخفيف المثالي لخط األساس 

 CSI A1B 0,44 0,43السيناريو التشاؤمي 

 CSI B1  0,44 0,4السيناريو التشاؤمي 

 MIR A1B  0,46 0,52السيناريو التشاؤمي 

 MIR B1  0,45 0,47السيناريو التشاؤمي 

 0,21 0,4 التخفيف المثالي للسيناريو التشاؤمي

 CSI A1B 0,48 0,01السيناريو التفاؤلي 

 CSI B1 0,48السيناريو التفاؤلي 
ال توجد 
 بيانات

 MIR A1B 0,5 0,08السيناريو التفاؤلي 

 MIR B1 0,49 0,05السيناريو التفاؤلي 

 0,44 التخفيف المثالي للسيناريو التفاؤلي 
ال توجد 
 بيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المناخية واالجتماعية  السيناريوهات وفقسنة؛ بالمليون(  5-0محاكاة عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية )في الفئة العمرية  :12الجدول 

 (. IFPRI ,2010االقتصادية, بالنسبة لمصر )
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المناخ على متوسط توفر  الكيلو س عر اليومي )الصورة العلوية( وعدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية )الصورة أثر تغير : 4الشكل 

 (.IFPRI ,2010السفلية( بالنسبة لمصر )
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سيناريو االنبعاثات  وفقCSIRO (CSI )محاكاة متوسط توافر الكيلو س عر اليومي بواسطة نموذج المناخ العالمي  :5الشكل 
A1B  الصورة الوسطى(  2030)الصورة العلوية(، وعام  2010والسيناريو االجتماعي االقتصادي لخط األساس، في عام(
(.والتغيرات IFPRI ،2010لدولي لبحوث سياسات األغذية ))الصورة السفلية(. الشكل مأخوذ من المعهد ا 2050وعام 

وعليك أن تالحظ أنه  المعروضة هي عبارة عن مزيج بين التغيرات الناجمة عن تغير المناخ والتغيرات االجتماعية االقتصادية.
 التفاؤلي السيناريو وفق 2050لم يتم إجراء أي دراسات محاكاة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية في عام 

 



 
 

83 
 

 

 

؛ بالمليون( حسب نموذج المناخ العالمي 5-0. محاكاة عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية )أعمار من 6الشكل 

CSIRO (CSI )سيناريو االنبعاثات  وفقA1B  الصورة  2010والسيناريو االجتماعي االقتصادي لخط األساس, في عام(

)الصورة السفلية(. الشكل مأخوذ من المعهد الدولي لبحوث سياسات  2050)الصورة الوسطى( وعام  2030العلوية(، وعام 

مناخ والتغيرات التغيرات الناجمة عن تغير ال من مزيجالتغيرات المعروضة عبارة عن و (.IFPRI ،2010األغذية )

 االجتماعية االقتصادية.
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من المهم مالحظة أنه حتى عهد قريب، كانت إسقاطات آثار تغير المناخ على اإلمدادات الغذائية العالمية تميل إلى و

، مع تجاهل المساهمة terrestrial biomesاألحيائية األرضية الوحدات التركيز فقط على اإلنتاج من مناطق 

ومع ذلك, فإن الدراسات الحديثة قد  ين الحيواني المستمد من مصائد األسماك البحرية في الغالب.الكبيرة للبروت

وباإلضافة إلى التأثيرات  (.2010، تشيونج وآخرون، 2009عالجت هذه الفجوة المعرفية )أليسون وآخرون، 

ة معدالت ثاني أكسيد الكربون, قد المباشرة لتغير المناخ, نجد أن التغيرات في حموضة المحيطات, الناجمة عن زياد

غير أن  يكون لها هي األخرى أثٌر على األنظمة اإليكولوجية البحرية, وهو ما قد يؤثر بدوره على الثروة السمكية.

زيادة /يمكن فهمها جيًدا, ولم تتمكن الدراسات حتى اليوم من البدء في قياس أثر تحميض هذه العالقة معقدة وال

 على الثروة السمكية. acidificationالمحيطات  حموضة

 
من االقتصادات الوطنية وآثار تغير المناخ  132( تحليالً عالميًا يقارن بين قابلية تأثر 2009يقدم أليسون وآخرون )و

التأثير محصلة وقد اعتبرت الدراسة أن قابلية تأثر أي بلد هي  المحتملة على مصائد األسماك بهذه االقتصادات.

ع لكل من تغير المناخ المتوقع واألهمية النسبية لمصائد األسماك باالقتصادات الوطنية والنظم الغذائية والقدرة  المجمَّ

المجتمعية الوطنية على التكيف مع اآلثار والفرص المحتملة. كما استخدم التحليل إسقاطات تغير المناخ من نموذج 

وقد  (.B2وسيناريو  SRES A1FIسيناريو ن سيناريوهات االنبعاثات )سيناريوهين م وفقمناخ عالمي واحد 

( إلى أن االقتصاد الوطني المصري أبدى قابلية تأثر متوسطة بآثار تغير المناخ على 2009) خلص أليسون وآخرون

دا(, وعلى النقيض من ذلك, فإن بلدان وسط وغرب أفريقيا )مثل مالوي وغينيا والسنغال وأوغن مصائد األسماك.

وبيرو وكولومبيا في شمال غرب أمريكا الجنوبية, وأربع بلدان آسيوية استوائية )بنغالديش وكمبوديا وباكستان 

ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن نتائج  .في هذا اإلطار (7واليمن( تم تحديدها على أنها األكثر تأثًرا )انظر الشكل 

واحًدا فقط من سيناريوهات تغير المناخ ينبغي توخي الحذر في  الدراسات التي طبقت نموذج مناخ واحًدا أو سيناريو

ويرجع ذلك إلى أن هذه الدراسات لم تنظر بعين االعتبار إلى سيناريوهات تغير المناخ المحتملة األخرى  تفسيرها.

 التغيير. إشارةوالتي قد تسفر عن نتيجة أثر مختلفة, من حيث الحجم أو في بعض الحاالت من حيث 
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 SRES B2السيناريو  وفققابلية تأثر االقتصادات الوطنية بآثار تغير المناخ المحتملة على مصائد األسماك  :7الشكل 

يع العلوي الربيعات اإلحصائية حيث يشير اللون البني الداكن إلى الرب المختلفة وتمثل األلوان (.2009)أليسون وآخرون، 

 يانات.توفر عنها ب)أعلى قيمة للمؤشر(, ويشير اللون األصفر للربيع األدنى, في حين يشير اللون الرمادي إلى األماكن التي ال ت
 
 

 التقييم على النطاق الوطني أو دون الوطني دراسات

 

اخ على ( إلى أن االقتصاد الوطني المصري يبدي قابلية تأثر متوسطة بآثار تغير المن2009) خلص أليسون وآخرون

أن تغير مصر الصادر بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشلالوطني الثاني  اإلبالغويسلط  مصائد األسماك.

 (.2010, جهاز شؤون البيئة المصريالمناخ الضوء أيًضا على قابلية تأثر مصائد األسماك المصرية بتغير المناخ )

ي % من إنتاج األسماك في مصر يأتي من مشروعات االستزراع السمكي ف80ويشير التقرير إلى أن ما يزيد عن 

من الممكن أن و % من استهالكها من األسماك.93المناطق الشمالية من دلتا النيل وأن الدولة تنتج حالًيا ما يقرب من 

 اهل، وانتقالزيادة درجة حرارة البحر، مما يتسبب في تحول توزيع األسماك  البرية نحو الشما يؤدي تغير المناخ إلى

 وعالوة على ذلك, قد تعاني مشروعات  االستزراع (.2010إلى المياه األعمق )جهاز شؤون البيئة المصري، 

ن, بيان وآخرو)لة بسبب تغير المناخ إمدادات المياه العذبة التي قد تؤثر على الدو ةمكي من نقص المياه بسبب ندرالس

زيد من ومع ذلك, يلزم إجراء الم (، كما قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على إنتاج بعض أنواع األسماك.2010

 الدراسات لفهم قابلية تأثر قطاع الصيد وخيارات تكيفه المحتملة مع تغير المناخ.
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 اإلجهاد المائي والجفاف
 
 

 فكرة عامة

 

غالبية الدراسات التي أجريت على النطاق الوطني والنطاق العالمي والتي أخذت بعين االعتبار تأثيرات تغير تشير 

وتوضح دراسات المحاكاة  المناخ على تدفق األنهار إلى أن اإلجهاد المائي قد يتزايد مع تغير المناخ في مصر.

ين الشديد في تقدير حجم اإلجهاد المائي المتزايد حالة من عدم اليق AVOIDبرنامج يت في إطار الحديثة التي أجر

في ظل تغير المناخ في مصر, ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى عدم اليقين المرتبط بإعداد النماذج المناخية؛ كما 

تم إلقاء الضوء على حاالت مماثلة من عدم اليقين في الدراسات التي تمت على المستوى الوطني، حيث تشير هذه 

 ينخفض  انخفاًضا كبيًرا مع تغير المناخ.قد ات إلى أن تدفق مياه النيل الدراس

 

 

 النشريات الداعمة
 
 

 مقدمة

 

لتقلبية المناخية؛ المتمثل في حلقات من الغياب لبالنسبة ألغراض هذا التقرير، ت عتبر موجات الجفاف ظواهر شديدة 

فيها المخزونات تتجدد الطويل للتهاطل أو النقص الملحوظ في معدالته. واإلجهاد المائي هو الحالة التي ال 

 والتدفقات المائية )مثل المياه الجوفية وتدفق األنهار( بمعدل كاٍف لتلبية الطلب على المياه واستهالكها.

 

اإلجهاد المائي والجفاف في الوقت الحاضر )الماضي تتناول دد من دراسات نماذج اآلثار التي وقد أ جري ع

و هذه الدراسات ت جرى على المستوى العالمي أو الوطني، وتشمل  القريب( والمستقبل )سيناريو تغير المناخ(.

و واحد أو أكثر من سيناريوهات تغير تطبيق نماذج توافر المياه أو اإلجهاد المائي العالمية التي تقوم على سيناري

وتشتمل المناهج، بأشكالها المختلفة، على  المناخ المأخوذة من نموذج واحد أو أكثر من نماذج المناخ العالمية.

مارات البنية عوامل وافتراضات أخرى قد تؤثر على توفر المياه, مثل أثر الخصائص الديموغرافية المتغيرة واستث

فيعني أن النماذج  )الهيدرولوجية والمناخية( واالفتراضات وسيناريوهات االنبعاثات أما اختالف  التحتية وما شابه.

من إسقاطات اإلجهاد المائي بالنسبة لمصر. ويلخص هذا القسم نتائج هذه الدراسات لبلورة مجموعة متنوعة  هناك

ويناقش القسم التالي نتائج العمل الذي  لهذا المشروع ووضع سياق له. AVOIDشكل التحليل الذي أجراه برنامج 

 .AVOIDجرى في إطار برنامج 

 

وتشتمل  الفجوات المعرفية المهمة وأوجه عدم اليقين الرئيسية المنطبقة على مصر، وكذلك على المستوى 

عملية العالمي, على الربط المناسب بين المياه السطحية والمياه الجوفية في النماذج الهيدرولوجية, بما في ذلك 

إعادة التغذية, وديناميكيات التبخر ورطوبة التربة المحس نة, وتضمين جودة المياه, وتضمين إدارة المياه )وود 

هة المتغيرات المبشأن ( والتنقيح اإلضافي لمنهجيات تقليص النطاقات المستخدمة 2011وآخرون،  للمناخ وج ِّ
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( اآلثار الواقعة على إعادة تغذية 1ضافية باستكشاف )وينبغي أن تقوم األبحاث اإل (.2011)هاردينج وآخرون، 

( اآلثار الواقعة على 2مستودعات المياه الجوفية في دلتا النيل بسبب االنخفاضات المتوقعة في تدفق نهر النيل، و)

 استخراج المياه الجوفية باعتبارها مصدًرا رئيسيًا للري التكميلي في المناطق الساحلية من دلتا النيل. 

 

 

 التقييم المشتملة على منظور عالمي أو إقليمي دراسات

 
 الماضي القريب

 
تهديد أمن المياه ل( عملية حساب "المؤشر المعد ل 2010يوضح البحث األخير الذي قدمه فوروسمارتي وآخرون )

البيوفيزيائية والكيميائية عوامل التوجيه محرك من  23آلثار المتراكمة لـ دالة لوي عتبر هذا المؤشر  ‘. (HWS) للبشر

. ومع وجود نموذج تضاريس رقمي في 2مليون كم 99,2خلية شبكية تمثل  46517التي تمت محكاتها عالمًيا عبر 

الضغوط المتعددة على البيئة, تراعي قاعدتها، فإن الحسابات الموجودة في كٍل من مربعات الشبكة لهذا النموذج 

كما يوضع في االعتبار مستوى  البعض, مع تدفق المياه في أحواض النهر. والطريقة التي يترابط بها بعضها 

( على  البنية التحتية عامل فوائد االستثمارمقياس هذه البنية التحتية ) ويعتمد االستثمار في البنية التحتية المائية.

قطاع المياه, والتي ت عتبر  المقامة والموجودة بالفعل, وليس على القيمة المالية لالستثمارات التي يتم ضخها في

( 2010ويمثل التحليل الذي وصفه فوروسمارتي وآخرون ) مجموعة بيانات غير كاملة وغير موثوق بها للغاية.

وفيما يتعلق بهذا المقياس  أحدث ما تم التوصل إليه حتى اآلن في تقييم موارد المياه المرتكز على السياسة المطبقة.

ومن  ة عن مناطق تفتقر إلى هذا المقياس, وهو ما يمثل تجسيًدا لإلجهاد المائي البشري.لألمن المائي, تكشف الطريق

أو األماكن التي ‘, تدفق يمكن تقديره’بين عيوب هذه الطريقة أنه ال يتم تقديم أي تحليل في األماكن التي ال يوجد فيها 

ت قصيرة لدرجة أنه ال يمكن قياسها بشكل موثوق ال تتدفق فيها األنهار، أو األماكن التي تتدفق فيها األنهار لفترا

كما أن هذه الطريقة ال تتناول األماكن التي تعتمد إمدادات المياه فيها كليةً على المياه الجوفية أو  خالل هذه الفترات.

مد هذه الطريقة على المياه المحالة أو المياه المنقولة باألنابيب أو التي تعتمد على إعادة استخدام المياه المستعملة. وتعت

ما هو معروف من جميع مصادر مراجعات الزمالء المؤكدة عن موارد المياه السطحية  بأنها تولدت عن عمليات 

التحتية المائية  لألنهار وغيرها من أشكال البنيةاألنظمة اإليكولوجية الطبيعية وتغيرت بفعل البنية التحتية 

 (.2010)فوروسمارتي وآخرون, 

 

م فإن الدول كم, ومن ث 50في مصر. ويعمل النموذج المطبق بدقة  للبشري حالياً رسم خريطة ألمن المياه وهنا, يجر

إجراء والبلدان األصغر حجًما، غير أنه تم رسم خريطة لجميع البلدان األكبر تبدو وكأن لها تغطية أفضل من 

 ين األماكنموذج، ولذلك ت عتبر المقارنات بالحسابات عليها على نفس النطاق، وباستخدام نفس البيانات ونفس الن

لى سائر إ نسبًة ومن المهم مالحظة أن هذا التحليل هو تحليل مقارن, حيث يتم تقييم كل مكان  صحيحة ومقبولة.

لكن ربما  لعالم،اوبهذه الطريقة، يقدم هذا التحليل مقارنة واقعية بين الظروف في جميع أنحاء  أنحاء الكرة األرضية.

 تبدو بعض األماكن نتيجة لذلك أقل إجهاًدا مما كان يعتقد في األساس. 
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وتعد أستراليا المشهورة بموجات الجفاف ونوبات الجفاف الطويلة مثاالً على ذلك, , فعلى الرغم من وجود بعض 

المدن كثيفة السكان في هذه الدولة التي يمثل اإلجهاد المائي بها مشكلة حقيقية, يشير القياس إلى أن  اإلجهاد المائي في 

ف بواسطة ببقية بلدان العا مقارنةمعظم أنحاء الدولة,  لم, )حسب قياسه بواسطة نموذج تهديد أمن المياه المعر 

 ((, ال يمثل مشكلة خطيرة.2010فوروسمارتي وآخرون، )

 
نتائج هذا التحليل بالنسبة لمصر، حيث يمثل النيل وروافده المسطحات المائية السطحية الوحيدة  8ويعرض الشكل 

في الوقت الذي  ،للتقدير"بقية أجزاء مصر بأنها "تدفقات غير قابلة  ومصداقًا لذلك, توصف التي تضمنها هذا التحليل.

وفي  أنحاء أخرى من البالد, تتوفر مصادر المياه  معظم األنشطة السكانية واالقتصادية بالقرب من النهر.فيه تحدث 

م المياه التفضيلية التي وتستفيد مصر أيًضا من اتفاقيات تقاس من الواحات والينابيع التي تعتمد على المياه الجوفية.

ومن ثم, وبناًء على  .ةتحصل بموجبها على أكبر حصة من موارد سقوط األمطار بين كل بلدان حوض النيل العشر

بوجه عام  8ويعكس الشكل  يتراوح ما بين متوسط إلى منخفض. للبشرهذا التحليل, فإن مستوى تهديد أمن المياه 

% من إجمالي 97,6طريق نهر النيل في مصر؛ وعلى أرض الواقع فإن نسبة  هيمنة استخدام المياه السطحية عن 

% من تغذية المياه الجوفية )األمم 2,4السطحية, في حين تستمد نسبة  موارد المياه المتجددة في مصر تأتي من المياه

 (.2007المتحدة, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( الخاص بمصر, محسوب باستخدام الطريقة الموضحة في دراسة HWS) للبشرالتهديد المعد ل الحالي ألمن المياه  .8الشكل 

 (.2010فوروسمارتي وآخرين )
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( محاولة أولى لتقدير كمية المياه المطلوبة للحفاظ على األنظمة اإليكولوجية المعتمدة 2004يقدم سماختين وآخرون )

( من عنصري التدفق EWRويتألف إجمالي هذا االحتياج المائي البيئي ) المستوى العالمي. على المياه العذبة على

ويرجح المؤلفون أن العالقة بين توفر المياه واالستخدام اإلجمالي لها  المنخفض والتدفق المرتفع المرتبطين إيكولوجيًا.

فإذا تجاوز مؤشر اإلجهاد المائي  (.WSI)واالحتياج المائي البيئي يمكن وصفها عن طريق مؤشر اإلجهاد المائي 

وفي مثل هذا الحوض ينخفض  , حينئذ يتم تصنيف الحوض على أنه " شحيح مائيًا على المستوى البيئي".1,0قيمة 

بالفعل بما يعادل إجمالي معدالت السحب ليصل لمستويات تقل عندها كمية المياه المتبقية فيه عن االحتياج دفق الت

وتشير القيم األصغر للمؤشر إلى استغالل أقل لموارد المياه يتم على نحو متدرج وكذلك وجود مخاطرة  المائي البيئي.

وعلى نحو اعتباطي يتم تعريف األحواض التي تشهد ازدياد قيمة مؤشر اإلجهاد  أقل لحدوث "ندرة المياه البيئية".

و "معرضة إلجهاد مائي شديد"، أما األحواض على أنها أحواض مستغلة بشدة أ 1,0ولكنها أقل من  0,6 المائي عن

فيتم تعريفها على أنها أحواض مستغلة على  0,6عن قل تولكنها  0,3 لىقيمة مؤشر اإلجهاد المائي عزيد فيها التي ت

% على التوالي من المياه القابلة لالستخدام متوفرة 70-40% و40-0وفي تلك األحواض ال تزال نسبة  نحو متوسط.

ويتم تعريف األحواض"اآلمنة" بيئيًا على أنها تلك  ارض معدالت سحب المياه مع االحتياج المائي البيئي.قبل أن تتع

التوزيع العالمي لمؤشر اإلجهاد المائي خالل  9ويعرض الشكل  .0.3التي يكون فيها مؤشر اإلجهاد المائي أقل من 

 .1990إلى  1961األفق الزمني الممتد من 

 

( في SWAT(؛ إذ استخدم المؤلفون أداة تقييم المياه والتربة )2008مماثلة قدمها سكوول وآخرون )وثمة نتائج 

النتح الكلي( وتخزين -من المياه الزرقاء )الناتج المائي( وتدفق المياه الخضراء )التبخر ةالعذبه ايتحديد مكونات الم

وأوضحت النتائج أن مصر تبدي إجهاًدا مائيًا عالًيا  لحالي.المياه الخضراء )مياه التربة( عبر قارة أفريقيا في المناخ ا

 للغاية على الرغم من أن التقييم ال يضع في اعتباره على نحو واقعي البنية التحتية الهائلة المتوافرة إلدارة المياه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لممتد من ( لألفق الزمني اWSIخريطة ألحواض األنهار الكبرى في جميع أنحاء الكرة األرضية ومؤشر اإلجهاد المائي ) :9الشكل 

 (.2004الشكل مأخوذ من دراسة سماختين وآخرين ). 1990 -1961
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 دراسات تغير المناخ
 
( 2004لتوازن الغطاء النباتي والمياه )غيرتن وآخرون،  LPJml( نموذج 2009طبق  روكستروم وآخرون ) 

ستخدم المؤلفون ا الزرقاء )مياه الري والمياه المرشَّحة( واالحتياجات منها. -وذلك لتقييم مدى توفر المياه الخضراء 

ة بمحاكاة ط( المرتبCRUلوحدة البحوث المناخية ) TS2.1بيانات المناخ قيد المشاهدة من مجموعة البيانات الشبكية 

وج ادلي المزدهحديثة، وكذلك إسقاطات تغير المناخ الواردة من نموذج المناخ العالمي الخاص بالنسخة الثانية لنموذج 

(HadCM2 GCM)  ضوء السيناريوإطار فيSRES A2  2050، بغرض تقديم سيناريو تغير المناخ لعام .

قدم مياه غير فرد/سنة، ت عتبر الدولة حينئذ أنها ت/3م1300 وافترضت الدراسة أنه لو كان مستوى توفر المياه أقل من

( 2009رون )ومع ذلك ال يجب النظر لعمليات المحاكاة التي قدمها روكستروم وآخ كافية لالكتفاء الذاتي من الغذاء.

رتبط معلى أنها حاسمة؛ ألن الدراسة لم تطبق سوى نموذج مناخي واحد، وهو ما يعني أنها أغفلت عدم اليقين ال

إلى  (2009نتائج عمليتي المحاكاة؛ حيث توصل روكستروم وآخرون ) 10ويعرض الشكل  بإعداد النماذج المناخية.

 قد يتعرضون إلى - SRES A2سيناريو وفق العلى المستوى العالمي و -% من سكان العالم 59أن حوالي نسبة 

" )أي % إلى "أشكال نقص المياه الخضراء36سبة "نقص المياه الزرقاء" )أي نقص مياه الري( في حين قد تتعرض ن

المياه ولقد كشفت الدراسة عن أن مصر ستتعرض إلجهاد عاٍل فيما يتعلق ب نقص األمطار التي تترشح في التربة(.

 .2050الخضراء والزرقاء بحلول عام 
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الي )الصورة محاكاة لتوفر المياه الخضراء والزرقاء )مقاسة بالمتر المكعب/للفرد/سنويًا( بالنسبة للمناخ الح .10الشكل 
 فلية(.)الصورة الس 2050في عام  SRES A2سيناريو وفق الالعلوية(، ويشمل كاًل من تغير المناخ والتغير الديموغرافي 

عدم االكتفاء  ، فإن البلد يعتبر وأنه يبدي حالة منفرد/سنة /3م 1300ه عن ولقد افترضت الدراسة أنه لو قل معدل توفر الميا
 (.2009خوذ من دراسة روكستروم وآخرين )مأالشكل  الغذاء.الذاتي من 

 
 

يات ( أن خمًسا من بين ست عمل2010وعلى نحو مماثل أوضح تقييم عالمي النطاق قدمه كل من مينزل وماتوفيل )

د بحلول محاكاة تشمل التغيرات المناخية واالجتماعية االقتصادية أشارت إلى أن مصر قد تتعرض إلجهاد مائي شدي

العالمي الهيدرولوجي في دراستهما  WaterGAP( نموذج 2010. وطبق كل من مينزل وماتوفيل )2050عام 

ئي بناء على عالوة على ذلك قيَّم المؤلفان اإلجهاد الما التي تشمل على وجه التحديد عامل تغذية المياه الجوفية.

 رقاء(.)توفر المياه الز groundwater recharge  تغذية المياه الجوفيةاكاة لتدفق المجرى النهري وعمليات مح
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( تقديرات محدَّثة ألثر تغير المناخ على موارد المياه الجوفية عن طريق تطبيق نسخة حديثة من 2009ويقدم دول )

 وقدمت الدراسة تقديًرا لعدد األفراد الذين تأثروا بالتغيرات التي شهدتها موارد الهيدرولوجي. WaterGAPنموذج 

ومن أجل هذا الغرض تقدم الدراسة تقييًما  (.1990-1961المياه الجوفية بسبب تغير المناخ مقارنةً بالوقت الحالي )

وأطلق على هذا المؤشر مصطلح  (.GWRلمدى تأثر البشر بصور االنخفاض في موارد المياه الجوفية المتوفرة )

% من التغير في موارد المياه الجوفية المتوافرة * مؤشر - = VI(؛ إذ تم تعريفه على أنه VI"مؤشر قابلية التأثر" )

وبالنسبة لعنصر مؤشر الحساسية فكان عبارة عن دالة تضم ثالثة مؤشرات أكثر تحديًدا تشمل مؤشًرا  (.SIالحساسية )

ا لالعتماد على لندرة المياه )التي يتم حسابها وفًقا للنسبة بين االستعمال المبذر للمياه والتدفقات المنخفضة( ومؤشرً 

( إسقاطات المناخ 2009وطبق دول ) إمدادات المياه الجوفية ومؤشًرا للقدرة االستيعابية التكيفية للنظام البشري.

الثنين من  WaterGAP( على نموذج HadCM3و ECHAM4المأخوذة من نموذجين من نماذج المناخ العالمي )

ويقدم  خمسينيات القرن الحادي والعشرين.الموارد في ( من أجل تقييم SRES B2و SRES A2السيناريوهات )

تبايًنا عبر السيناريوهات  هناكوجدير بالذكر أن  كل واحدة من تلك العمليات األربعة للمحاكاة على التوالي. 11الشكل 

 البحر المتوسط.ولكن يوجد إجماع على ارتفاع معدل التأثر لدى دول شمال أفريقيا المطلة على  ونماذج المناخ العالمي.

ومع ذلك، لم يتم إجراء عملية المحاكاة النخفاض موارد المياه الجوفية في ظل تغير المناخ في مصر؛ وهو ما يشير 

% من إجمالي 97.6لكن يجب مالحظة أن نسبة  ضمنًا إلى أن مصر ليست عرضة لإلجهاد المائي في هذا التقييم،

من تغذية المياه الجوفية  %2,4 اه السطحية في حين ال يرد سوى نسبةمن المي تأتيمورد المياه المتجددة في مصر 

لذا، فمن غير المحتمل أن تكون  (.2009( التي تشكل محور تركيز الدراسة التي قدمها دول )2007)األمم المتحدة، 

 النتائج تمثيلية لموقف األمن المائي في مصر ككل )المياه السطحية وتغذية المياه الجوفية(.
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الناتجة  (GWR( مدى تأثر البشر بصور انخفاض موارد المياه الجوفية المتجددة )VI. يوضح مؤشر قابلية التأثر )11الشكل 

 .ناخ العالمينموذجين للم في اثنين من سيناريوهات االنبعاثات وفق خمسينيات القرن الحادي والعشرينعن تغير المناخ بحلول 
ى األقل مقارنًة بالوقت ( إال للمناطق التي تعاني من انخفاض لموارد المياه الجوفية يبلغ علVIولم يتم تحديد مؤشر قابلية التأثر )

 (.2009دراسة دول )عن الشكل مأخوذ  و(.1990-1961الحالي )
 
 
 

 التقييم على النطاق الوطني أو دون الوطني دراسات

 

ة مدى قابلي يشير عدد من الدراسات التي تم إجراؤها على النطاق الوطني إلى التدفق المتناقص لمجرى النيل وارتفاع

ادر بموجب الوطني الثاني في مصر الص اإلبالغومع ذلك يشير  التأثر باإلجهاد المائي في مصر في ظل تغير المناخ.

اخ ناريو المناتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى أن تلك اإلسقاطات معتمدة بشدة على اختيار سي

وهذا يؤيد على نحو واسع النتائج  (.2010ونموذج المناخ العالمي األساسي )جهاز شؤون البيئة المصري، 

 .12المستخلصة من الشكل 

 
 ( إلى أن السكان واستخدام األراضي والزراعة والنشاط االقتصادي في مصر2004وتوصل أجراواال وآخرون )

دى توافر مجميعها تتركز على طول وادي النيل والدلتا؛ األمر الذي يجعل مصر شديدة التأثر بأي آثار عكسية على 

 ع الطلب وارتفاعتعرض على نحو متزايد لإلجهاد بسبب ارتفافر مياه النيل قد ياويشير المؤلفون إلى أن تو مياه النيل.

إذا جاءت اآلثار دة زداد سوًءا بشتقد  ة في هذا السياقأثر المحتمله القابلية للتوهذ فواقد التبخر في ظل تغير المناخ.

ه من لميامياه النيل أو استخدام مفرط غير مبرر لفي الحصة المخصصة للبلد من انخفاض المناخية مصحوبة بأي 

 جانب دول المنبع.

 
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )جهاز شؤون الصادر وأفاد اإلبالغ الوطني الثاني لمصر 

( أن آثار التشغيل المستقبلي المحتمل لسد الطاقة الكهرومائية في أعالي حوض النيل في ظل 2010البيئة المصري، 

تفاقم بمناخ أكثر رطوبة ودفئًا في معظم بلدان أعلى حوض نهر النيل األزرق و مرتبطاً كون يسيناريوهات المناخ قد 

الجفاف التي تتراوح بين كونها  موجاتأيًضا إلى أن بالغ . وأشار اإل2050التدفقات بحلول عام  االنخفاض في
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المستقبلي المحتمل للسد ليس مرشحاً فإن التشغيل ، عالوةً على ذلك متوسطة وطويلة األجل ستكون أقل تكراًرا.

على توفر المياه للسودان ومصر بناًء على التدفقات التي تمت محاكاتها من ستة نماذج للمناخ العالمي أثر كبير ترك ل

وعلى الرغم من ذلك، يذكر التقرير أن النتائج  (.2010وعدة سيناريوهات للتشغيل )جهاز شؤون البيئة المصري، 

 عدم اليقين المرتبط بإعداد النماذج المناخية. غير مؤكدة بسبب

 

لنيل باستخدام ا( اآلثار المحتملة لتغير المناخ على الهيدرولوجيا وموارد المياه لحوض نهر 2010وقي م باين وآخرون )

لعالمي نموذًجا من نماذج المناخ ا 11وطبق المؤلفون إسقاطات تغير المناخ من  نموذج هيدرولوجي واسع النطاق.

قت أنه في الو( 2010دراسة باين وآخرين )كشفت و (.B1و A2اثنين من سيناريوهات االنبعاثات العالمية ) وفق

كان رين، يرات درجات الحرارة في القرن الحادي والعشاتجاه تغبشأن جميع نماذج المناخ العالمي الذي اتفقت فيه 

ً كبيراً  لمجاري المائية وجرت محاكاة تدفق ا التهاطل.قوة واتجاه وموسمية التغيرات المتوقعة في تغيرات هناك تباينا

( نتيجة النخفاض معدالت 2099 -2070( وأواخره )2069 -2040لتكشف عن انخفاض في منتصف القرن )

اذج في السد دد النموفيما يلي القيم التي سجلها متوسط تدفق المجاري المائية متع التهاطل وازدياد معدالت التبخر.

 111(: 1999-1950( في صورة نسبة مئوية من المتوسط السنوي عن فترات سابقة )HADالعالي بأسوان )

ا وتم تحليل تأثيرات تلك التغيرات التي شهده A2 (B1.)االنبعاثات  يسيناريوه (87) 84( و93) 92( و114)

لسنوي اعن طريق التقدير الكمي لإلنتاج الكهرومائي  تدفق المجاري المائية على موارد المياه لحوض نهر النيل

أسوان في وينخفض اإلطالق طويل األجل لمياه الري من السد العالي ب وإطالق مياه الري في  السد العالي بأسوان.

(% من اإلطالق في فترات سابقة على 84) 86(% و89) 87إلى   2099 -2070و 2069 - 2040 نفترتيال

ات ( إلى أن إمداد2010وآخرون )اين وتوصل ب A2 (B1.)االنبعاثات العالمية  يسيناريوه وفقالتوالي، وذلك 

 المياه المخصصة للزراعة في مصر قد تتأثر سلبًا وخصوًصا في النصف الثاني من القرن.

 

 AVOIDنتائج برنامج 
 
 

ام لمالزمة قامن أجل إجراء مزيد من التقدير الكمي ألثر تغير المناخ على اإلجهاد المائي والعوامل غير المؤكدة 

 على بحساب مؤشرات اإلجهاد المائي لجميع البلدان التي تم استعراضها في هذا التقييم بناءً  AVOIDبرنامج 

اع خالل اتب (، وذلك من2010ي )وارين وآخرون، نموذًجا للمناخ العالم 21أنماط تغير المناخ الواردة من 

ر جميع وهذا يضمن أسلوبًا منهجيًا متناسقًا عب (.2004( وآرنيل )2010وسلين وآخرون )غالطريقة التي وصفها 

 البلدان وكذلك يأخذ في اعتباره أشكال عدم اليقين المرتبطة بإعداد النماذج المناخية.

 

 المنهجية

 

األول هو عدد األشخاص في  المناخ على التعرض إلجهاد الموارد المائية من عنصرين.يتكون مؤشر تأثير تغير 

( األفراد الذين يعيشون في 1منطقة ذات معدل مرتفع من التعرض لإلجهاد، ويتم حسابه كناتج جمع كل من 

ر المناخ مستجمعات األمطار التي تتعرض لإلجهاد المائي في ظل انخفاض ملحوظ في مياه األمطار بسبب تغي

 جريان( األفراد الذين يعيشون في مستجمعات األمطار التي صارت تعاني من اإلجهاد المائي بسبب انخفاض 2و

أما العنصر الثاني فهو عدد األشخاص الموجودين ضمن إحدى المناطق في ظل انخفاض  .runoffمياه التهطال 
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يعيشون في مستجمعات األمطار التي تتعرض  ( األفراد الذين1معدل التعرض لإلجهاد، ويتم حسابه كمجموع 

( األفراد الذين يعيشون في 2بسبب تغير المناخ وجريان مياه التهاطل لإلجهاد المائي في ظل ازدياد ملحوظ في 

وليس من  مستجمعات األمطار التي توقفت عن التعرض لإلجهاد المائي بسبب ازدياد جريان مياه التهاطل.

 ألن نتائج العاملين ليست متكافئة. صافي لعاملي "زيادة التعرض" و"انخفاض التعرض"المالئم حساب التأثير ال

 1000ولمستجمع األمطار الذي يتعرض لإلجهاد المائي متوسط من مياه األمطار السنوية يقل عن 

اد المائي وقد يقلل هذا المؤشر من قدر اإلجه للفرد/سنويًا، وهو مؤشر ندرة المياه المستخدم على نطاق واسع./3م

في المستجمعات المائية حينما تكون معدالت السحب للفرد عالية كما في المستجمعات المائية ذات معدالت 

 السحب الكبيرة الستخدامات الري.

 
يدرولوجي باستخدام نموذج ه ° x 0,5 ° 0,5 وتتم محاكاة متوسط جريان مياه التهاطل السنوي بدقة مكانية تبلغ

كما أن لتغير  ( ويتم إضافته إلى حجم مستجمع األمطار.2011وسلين وآرنيل، غ) MacPDMعالمي وهو 

ن المناخ تأثير "ملحوظ" على متوسط جريان مياه التهاطل السنوي حينما يكون التغير عن األساس أكبر م

% 5يتراوح بين ، وهو ما عاًما 30االنحراف المعياري المقدر لمتوسط جريان مياه التهاطل السنوي طيلة 

 %، مع تسجيله لقيم أعلى في المناطق األكثر جفافًا.10و

 
 يسيناريوه وفق MacPDMنموذًجا للمناخ العالمي على نموذج  21وتم تطبيق نمط تغير المناخ الوارد من 

 حتى عام A1Bحينما تتبع االنبعاثات سيناريو  التخفيف الشديد( سيناريو 2و SRES A1B( 1 :االنبعاثات

)المشار  % سنويًا من ذلك الحين فصاعًدا إلى الحد األدنى لالنبعاثات المنخفضة5ولكنها تنخفض  بنسبة  2016

 ويفترض كال السيناريوهين أن عدد السكان يشهد تغيًرا خالل القرن الحادي (.A1B-2016-5-L ـإليها ب

)فان فورين وآخرون،  IMAGE 2.3حسبما هو مطبق في  SRES A1والعشرين في ضوء سيناريو 

ت غير المؤكدة نموذًجا محاولة للتقدير الكمي للبيانا 22ويعد تطبيق نماذج المناخ العالمي البالغ عددها  (.2007

د لآلثار الناتجة عن إعداد النماذج المناخية على الرغم من أنه من المسلم به أال يتم تطبيق سوى نموذج واح

(MacPDM). وباتباع نهج وارين 2100و 2080و 2050و 2030ألعوام: للمحاكاة وتم إجراء عمليات ا .

ئوية م(، تمثل التغيرات في عدد السكان المتأثرين بزيادة اإلجهاد المائي أو انخفاضه نسبة 2010وآخرين )

 لي.االوقت الحإضافية للسكان المتأثرين بتغير المناخ، وليس التغير المطلق في نسبة السكان المتأثرين مقارنةً ب

 
 

 النتائج

 
النتائج المتعلقة بمصر والتي توضح أن معظم النماذج تشير إلى أن النسبة المئوية لسكان مصر  12يعرض الشكل 

المعرضين لإلجهاد المائي يمكن أن تزيد بصورة جوهرية في ظل تغير المناخ، ولكن مع وجود درجة عالية من 

النماذج ال توضح تعرض قسم كبير من السكان إلى انخفاض في وتشير النتائج أيًضا إلى أن معظم  عدم اليقين.

 اإلجهاد المائي مع تغير المناخ.
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د لعلوي( واإلجهاياس تأثير تغير المناخ على اإلجهاد المائي المتزايد )الجزء االبيانية لقالصندوق والمؤشر  رسومات .12الشكل 
من  سيناريوهين وفقنموذًجا من نماذج المناخ العالمي  21المائي المتناقص )الجزء السفلي( بالنسبة لمصر، مستمدة من 

 75و 50و 25المئينات  ومات البيانيةالرسوتوضح  ( في أربعة آفاق زمنية.A1B-2016-5-L و A1Bسيناريوهات االنبعاثات )
 )تمثلها الصناديق( و القيم العظمى والصغرى )يمثلها حد المؤشرات(.
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 فيضانات األمطار وتساقط األمطار
 
 

 فكرة عامة
 
 

نماذج المناخ  إلى وجود تطابق بين  IPCCتوصل تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

في  يشير إلى أن معدل التهاطل قد يقل مع تغير المناخ بالنسبة لمصر، ولكن مع زيادات محتملة GCMsالعالمي 

ر بالنسبة ظواهر السقوط الشديد لألمطار ولم يتم نشر سوى القليل حول أثر التغيرات المناخية على فيضانات األمطا

الهيئة التي توصلت إليها نتائج الدراسة واحدة أجريت على حوض النيل تؤكد  هناك أنلمصر، على الرغم من 

 الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

 
 

 مقدمة
 

إلى تدفق  يمكن تعريف فيضانات األمطار على أنها فيضانات تتكون مباشرةً من تساقط األمطار الغزيرة، وهو ما يؤدي

بها أو بشكل يزيد على سعة أنظمة التصريف الصناعية.المياه على األرض بشكل  لف هذا ويخت يتعذر على األرض تشرُّ

عن سعة  النوع من الفيضانات عن فيضانات األنهار، والتي تتضمن تدفق الماء في األنهار سواء كان ذلك بشكل يزيد

حدث تالسهل الفيضي. ويمكن أن استيعاب قناة النهر أو بشكل زائد بحيث يتخطى حاجز ضفتي النهر، ومن ثم يغمر 

، صيرة األمدفيضانات األمطار بعيًدا عن قنوات النهر، وعادة ما يعود سببه إلى ظواهر تساقط األمطار عالية الشدة ق

ان كما يمكن أن يحدث نتيجة ظواهر تساقط األمطار منخفضة الشدة طويلة األمد، أو في بعض األحيان بسبب ذوب

تغير في يرات في المعدل السنوي أو الموسمي تساقط األمطار عن مؤشرات جيدة للعبر التغوال يحتمل أن ت   الثلوج.

لزيادة في الحدود ومع ذلك، ال تتسبب ا فيضانات األمطار؛ بينما تعتبر التغيرات في التساقط الشديد لألمطار أكثر أهمية.

األمطار  مل أن يعتمد ذلك على توزيع تساقطالقصوى اليومية لتساقط األمطار في زيادات فيضانات األمطار؛ حيث يحت

ض )وخصوصاً للتربة، وغطاء األرلسابقة انداوة على مدار اليوم باإلضافة إلى العوامل المحلية مثل نوع التربة، وال

كون إلخ. ويجب مالحظة أنه من المحتمل أن تت ... التوسع العمراني( وقدرة أنظمة التصريف الصناعي وصيانتها

 فيضانات األمطار وفيضانات األنهار نتيجة نفس الظاهرة لسقوط األمطار.

 

 التقييم المشتملة على منظور عالمي أو إقليمي دراسات

 
إلى احتمالية انخفاض  IPCC (2007a)المناخ  بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة AR4الرابع  التقييم أشار تقرير

تساقط األمطار السنوي في معظم البلدان األفريقية المطلة على البحر المتوسط، فمن المحتمل أن ينخفض المتوسط 

الظروف ، مع شيوع A1Bوفقًا للسيناريو  2100% على طول الساحل بحلول عام 20السنوي لتساقط األمطار بنسبة 

ومع ذلك، يمكن أن  (.868، صفحة 2007aلحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، )الهيئة ا سنةالجافة في معظم أيام ال

% سنويًا، مع زيادة هذه النسبة في فصلي 50تصل الزيادة في الحد األقصى السنوي لسقوط األمطار إلى ما يزيد عن 

لتساقط األمطار  (quartile %75)األدنى  كما يتوقع أيًضا أن تحدث زيادات في الربيع اإلحصائي الصيف والخريف.

 خالل هذين الفصلين.
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 التقييم على النطاق الوطني ودون الوطني دراسات

 
طاع أن هذا القلم تأتي النشريات البحثية بأي نتائج للدراسات التي يتم إجراؤها على النطاق الوطني أو دون الوطني بش

 من القطاعات محل التأثير.
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 فيضانات األنهار
 
 

 فكرة عامة
 
 

 تغير جراء من النيل نهر في للفيضانات الموسمي التدفق به يتأثر الذي القدر حول اليقين عدم من حالة هناك

توصلت عمليات المحاكاة و .دالئل التغير نفس محاكاة في العالمي المناخ نماذج بين تطابق يوجد وال المناخ،

نموذجاً للمناخ، إلى أن الغالبية العظمى  21 "، بناًء على عمليات محاكاة معAVOIDالمنفذة في إطار برنامج "

ً إلى تقليل مخاطر الفيضانات الناجمة عن تغير المنا خ في مطلع القرن الحادي من النماذج ت ظهر اتجاها

تتفق على االنخفاض مقارنًة  –في وقت الحق من القرن العشرين  -إال أنه ال تزال غالبية النماذج  ,والعشرين

انات السنوي في الوقت الحالي، غير أن عدداً قليالً من النماذج، وخصوصاً في السيناريو بمتوسط مخاطر الفيض

A1B.ومن المفترض أن تسعى الدراسات المستقبلية إلى تحديد  ، بدأ في إظهار مستويات أكبر من الزيادات

 مستويات عدم اليقين في اإلسقاطات المناخية.

  

 مقدمة
 
 

 الحكومية للهيئة AR4الرابع  التقييم دراسات التقييم التي أعقبت صدور تقريريلخص هذا القسم نتائج عدد من 

حول فيضانات األنهار في مصر للوقوف على التحليل الذي أجراه برنامج  IPCCالمناخ  بتغير المعنية الدولية

AVOID .وقد تمت مناقشة نتائج العمل المنجز في مشروع  لهذا لمشروع ووضعه في سياقهAVOID  في

 القسم التالي.

 
تنطوي فيضانات األنهار على تدفق المياه في األنهار سواء زاد عن قدرة استيعاب مجرى النهر أو فاض على 

تشترك مجموعة معقدة من العمليات في تحويل التهاطل و ضفتيه بحيث تجازهما، ومن ثم يغمر السهل الفيضي.

تتضمن و جريان مياه التهاطل عبر قوات النهر(. إلى جريان مياه التهاطل ومن ثم إلى تدفق نهري )توجيه

بعض العوامل المشتركة في تلك العملية تقسيم ظاهرة التهاطل إلى تساقط أمطار وتساقط ثلوج، ونوع التربة، 

للتربة، والترشيح والغطاء األرضي والتبخر ونتح النباتات، وطبوغرافيا المكان، وتخزين المياه والنداوة السابقة 

كما أن تحديد ما إذا كان تدفق نهر معين يتجاوز القدرة االستيعابية للمجرى، وما إذا كان سيؤدي إلى  الجوفية.

زيادة تدفق النهر، ليس أمراً سهال ، بل ويزداد تعقيداً بوجود الحواجز االصطناعية على النهر وغيرها من 

الهيدرولوجية تبسيط مفهوم هذه العوامل النماذج وتحاول   الهياكل التي هي من صنع اإلنسان على سبيل المثال.

ومع  والعمليات بما يتيح إجراء أعمال المحاكاة لجريان مياه التهاطل و/أو تدفق النهر في الظروف المختلفة.

ذلك، يجب توخي الحذر عند تفسير نتائج النمذجة الهيدرولوجية على النطاق العالمي، وخاصة بالنسبة للمناطق 

خفاض الدقة المالزم لهذه النماذج، فضالً عن االفتراضات والتبسيطات التي تتطلبها األصغر، وذلك بسبب ان

يحتسب  landscape featuresدرجة تقابلها خصائص نسق طبيعي  0,5)فعلى سبيل المثال، شبكة بمقدار 

ً بحوالي  توفر مثل هذه النتائج و كم بالنسبة لخطوط عرض متوسطة ومنخفضة(. 55-50متوسطها مكانيا
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تسمح النماذج وقد  ورة متسقة وعالية المستوى، ولكنها لن تقدم أي تفاصيل دقة أو تقلبية أفضل.ص

الهيدرولوجية المطبقة على نطاقات أصغر أو نطاقات بحجم مستجمعات المياه بمزيد من العوامل المحلية التي 

ن، التي تتمثل على سبيل المثال تؤثر على الموارد المالية. إال أنها تنطوي أيًضا على بعض بواعث عدم اليقي

وعالوة على ذلك،  في تقليص نطاقات بيانات نموذج المناخ العالمي إلى النطاق الالزم للنماذج الهيدرولوجية.

فإن تطبيق النماذج الهيدرولوجية المختلفة وتقنيات التحليل تزيد عادة من صعوبة المقارنة بين النتائج الخاصة 

 ختلفة.بالمستجمعات المائية الم

 

 التقييم المشتملة على منظور عالمي أو إقليمي دراسات

 
تم نشر عدة  IPCCالمناخ  بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة AR4 الرابع التقييم منذ إصدار تقرير

ومع ذلك، فلم يبحث  دراسات تنظر إلى التأثيرات المتوقعة لتغي ر المناخ على الموارد المائية لحوض النيل.

تقترح و سوى القليل من هذه الدراسات في موضوعي ذروة جريان النهر وأخطار الفيضانات بصفة خاصة.

وطبقت إسقاطات تغير المناخ المستمدة من أحد  (2008) دراسة عالمية للنمذجة قدمها هيرابياشي وآخرون

، سوف تنخفض A1Bنماذج المناخ العالمي، أنه بنهاية القرن الحادي والعشرين ووفقًا لسيناريو االنبعاثات 

عاماً  16فترة معاودة الفيضان التي كانت تحدث كل مائة عام في القرن العشرين في حوض النيل لتصبح كل 

مرات في  6ة القصوى للتدفقات قد يزيد تواتر حدوثها بمعدل يزيد على وأن الذر وهذا قد يعني تقريباً.

ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن نتائج الدراسات التي طبقت نموذج مناخ واحًدا أو سيناريو واحًدا فقط  المستقبل.

ات لم تنظر بعين ويرجع ذلك إلى أن هذه الدراس  من سيناريوهات تغير المناخ ينبغي توخي الحذر في تفسيرها.

االعتبار إلى سيناريوهات تغير المناخ المحتملة األخرى والتي قد تسفر عن نتيجة أثر مختلفة, من حيث الحجم 

 التغيير. إشارةأو في بعض الحاالت من حيث 

 

 

 التقييم على النطاق الوطني أو دون الوطني دراسات

 
الشهرية في تدفقات مجرى نهر النيل وفق سيناريوهين ( بمحاكاة التغيرات 2010لقد قام باين وآخرون )

ً من نماذج المناخ العالمي. وتوقع النتائج في األغلب زيادة )تصل إلى  11( في B2و  A2لالنبعاث ) نموذجا

وبرغم  (.2039 - 2010سبتمبر( في بداية القرن ) -%( في التدفق خالل موسم الفيضان )يوليو 30أكثر من 

قرن، تغير هذا االتجاه وأظهرت معظم النماذج الخاضعة للمحاكاة انخفاضاً في تدفق المجرى ذلك، فمع نهاية ال

النهري خالل موسم التدفق المرتفع، نتيجة الرتفاع درجات الحرارة ومن ثم زيادة البخر في أعالي حوض 

قل توقعت زيادة تصل نماذج على األ 3وقد شوهد تباين كبير بين نماذج المناخ العالمي، ولم يزل هناك  النيل.

 % في التدفق خالل موسم الفيضان أثناء هذه الفترة.20إلى أكثر من 

 
( من أجل توقُّع التغيرات الناشئة في النيل NFSواستخدمت دراستان حديثتان نظام التنبؤ بفيضانات النيل )

، سليمان 2009آخرون األزرق، الذي يعتبر الرافد الرئيسي للتدفق خالل موسم التدفق المرتفع )الشامي و

(. وقد طبقت الدراستان مقاربات مختلفة لمحاكاة لتقليص نطاقات أعمال المحاكاة المستمدة من 2009وآخرون 
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 ال( منهج تقليص النطاقات الديناميكية باستخدام أعم2009نماذج المناخ العالمي، حيث طبق سليمان وآخرون )

ماذج المناخ العالمي. وتوصل إلى أنه بحلول منتصف القرن ( مستمد من نRCMمحاكاة لنموذج مناخ إقليمي )

، تزيد موسمية التدفق النهري في النيل األزرق، مع زيادة A1B( ووفق سيناريو االنبعاثات 2055 - 2034)

%، وانخفاض الحق في تدفقات 10أغسطس( بمقدار  –تدفق مجرى النهر في بداية موسم الفيضان )يونيو 

( أسلوب إحصائي 2009) كما طبق الشامي وآخرون  فيضان وأثناء موسم جفاف النيل.النهر أثناء موسم ال

ً لتقليص نطاقات ثالثة من أنظمة المناخ العالمي، ووجد اتجاه للزيادة في تدفق مجرى النيل األزرق وفق  اً طفيف ا

أظهر نموذج مناخ ووفق هذه الدراسة،  .B2أقل وفق سيناريو االنبعاثات  اً ، وتغيرA2سيناريو االنبعاثات 

ثالثينيات القرن الحادي لفيضان في مطلع القرن )حتى عالمي واحد زيادة في تدفق النهر خالل موسم ا

والعشرين(، يعقبها انخفاض في وقت الحق. ومن المهم بالنسبة لجميع هذه الدراسات مالحظة دور القرارات 

، انظر الارة الفيضانات عبر حوض النيل )مثالمياه وإدالمعنية بإدارة المياه عبر الحدود في تحديد توافر موارد 

 (.2005كونواي 

 
 

 AVOIDنتائج برنامج 
 
 

ام برنامج لتحديد القدر الذي يؤثر به تغير المناخ على فيضانات األنهار وأوجه عدم اليقين المالزمة له، ق

AVOID غير بحساب مؤشر لمخاطر الفيضانات لجميع البلدان التي شملتها هذه النشرية بناًء على أنماط ت

ً من نماذج المناخ العالمي )وارين وآخرون،  21المناخ المستمدة من  ؤشر ويضمن هذا الم (.2010نموذجا

 ية.النماذج المناخوجود أسلوب منهجي ثابت في جميع البلدان ويأخذ في االعتبار أوجه عدم اليقين في 

 

 المنهجية

 

اطر يعرض تأثير تغي ر المناخ على فيضانات األنهار باستخدام مؤشر يمثل تغير النسبة المئوية لمتوسط مخ

ند يستو لفقد.االفيضانات السنوية في بلد ما، ويتم حسابه من خالل افتراض عالقة معيارية بين قوة الفيضان ومقدار 

سالسل ( والمستقبلي لمنحنى تواتر الفيضانات، ويتم استنباطه من ال1990-1961) المؤشر إلى التقدير الحالي

باستخدام نموذج هيدرولوجي عالمي  0.5o × 0.5oالزمنية للجريان الخاضع للمحاكاة بدقة مكانية تبلغ 

MacPDM  ،(. وتم ضم منحنى تواتر الفيضان مع منحنى عام لقوة أو فقد الفيضان 2011)غوسلينغ وآرنيل

ً في كل خلية شبكية. اد في تعدوض رب الناتج بعد ذلك  بهدف تقدير متوسط الضرر الناجم عن الفيضان سنويا

ع حاصل الجمع  مِّ بحسب  الضرر السنوي مقاساً عبر اإلقليم، ومن ثم ينتج مقدار السكان بالخلية الشبكية، وج 

ً  السكان. بكية، وليس  مع تعداد السكان في كل خلية شوهكذا ي فترض أن الضرر الناجم عن الفيضانات يكون متناسبا

ضين للفيضانات ثابت ضة لهذه المخاطر، كما ي فترض أن تكون نسبة األشخاص المعر  ة عبر كل بقيمة األصول المعر 

 (.2010خلية شبكية )وارين وآخرون 

 

لألمم المتحدة: منهاج بيانات ويتم حساب القي م الوطنية في السهول الفيضية الرئيسية استناداً إلى العرض العام 

(. وهذه القاعدة من البيانات تتضمن تقديرات شبكية، بدقة مكانية preview.grid.unep.chالمخاطر العالمية )
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(، من التواتر التقديري للفيضانات. وعليه، يتحدد من هذه o   ×0,00833 o 0,00833ثانية قوسية ) 30تبلغ 

ف على أنها سهل فيضي، باإلضافة إلى  o   ×0,5 o 0,5شبكية مقدارها  القاعدة من البيانات نسبة كل خلية وتعر 

في المناطق المعرضة للفيضانات. وال   o   ×0,5 o 0,5أعداد األشخاص الذين يعيشون في خلية شبكية مقدارها 

 تتضمن مجموعة بيانات السهل الفيضي السهول الفيضية "الصغيرة"، حتى تقلل من حجم التعرض الفعلي

، وفق MacPDMنموذجاً من نماذج المناخ العالمي على نموذج  21للفيضانات. وتم تطبيق نمط تغير المناخ من 

تتبع فيه االنبعاثات السيناريو التخفيف الشديد ( سيناريو 2و SRES A1B( سيناريو 1سيناريوهين لالنبعاثات؛ 

A1B  ى انبعاثات منخفض )يشار إليه بـ % سنويًا إلى مستو5ولكنها تنخفض بعد ذلك بمعدل  2016حتىA1B-

2016-5-L السيناريو  وفق(. ويفترض كال السيناريوهين تغي ر تعداد السكان خالل القرن الحادي والعشرين

SRES A1  كما هو مطبق في النموذجIMAGE 2.3  ،ي عد تطبيق نماذج و (.2007)فان فورين وآخرون

الناجم عن النمذجة المناخية، برغم اإلقرار بتطبيق نموذج آثار واحد  محاولة لتحديد حجم عدم اليقين 21المناخ الـ

. وتظهر النتيجة 2100و 2080و 2050و 2030د أجريت أعمال المحاكاة للسنوات وق (.MacPDMفقط )

تغي راً في مخاطر الفيضانات بسبب تغير المناخ، دون تغي ر مخاطر الفيضانات بالنسبة إلى الوقت الحالي )وارين 

 (.2010رين، وآخ

 

 النتائج

 
ً من النتائج الخاصة بمصر؛ فبحلول ثالثينيات القرن الحادي والعشرين، تتوقع النماذج بعض 13يعرض الشكل  ا

التغييرات متوسط مخاطر فيضانات األنهار على مصر في كال السيناريوهين، حيث يتوقع بعض النماذج 

يأتي  ويتوقع أن توازن في اتجاه زيادة مخاطر الفيضانات.انخفاضات والبعض اآلخر يتوقع زيادات، ولكن هناك 

بينما  % في معدل مخاطر الفيضانات سنوياً،70أكبر االنخفاضات في ثالثينيات هذا القرن، ويكون بهبوط يبلغ 

 %.50تكون أكبر زيادة متوقعة بنسبة 

 
ن ذلك ويكو ة أكبر مما هي عليه.، تصبح اإلسقاطات النموذجية المستمدة من النماذج المختلف2100وبحلول عام 

م النماذج سيناريو التخفيف، ال يزال معظففي إطار  عنه في سيناريو التخفيف. A1Bأوضح فيما يتعلق بالسيناريو 

ً في مخاطر الفيضانات )انخفاض يصل ألقل من  ذه ه%(، ولكن البعض اآلخر يتوقع زيادة في 90تتوقع انخفاضا

ً قدره في جمويمثل المتوسط  المخاطر. قريًبا. ت% فأكثر 80%، بينما تبلغ أكبر زيادة 40يع اإلسقاطات انخفاضا

% 210 ،توقع ثالثة أرباع النماذج انخفاض الفيضانات، مع بلوغ أكبر زيادة متوقعةت، A1Bووفقا للسيناريو 

% 50ة فأكثر تقريبًا، وغير أن متوسط اإلسقاطات عبر جميع النماذج تذهب إلى انخفاض مخاطر الفيضانات بنسب

 تقريباً.

 

ومن هنا، فبالنسبة لمصر، تظهر النماذج اتجاًها أكبر النخفاض مخاطر الفيضانات في البداية في كال 

قارنةً تتفق على حدوث انخفاض م –وقت الحق من القرن في  -إال أنه ال تزال غالبية النماذج السيناريوهين، 

ن بدأ عدد قليل م،  A1Bبمتوسط مخاطر الفيضانات السنوي في الوقت الحالي، ولكن بصفة خاصة في سيناريو

ت بين أن االختالفاالنماذج في إظهار مستويات أكبر من الزيادات في مخاطر الفيضانات. وتجدر اإلشارة إلى 

 .A1Bتكون أكبر في فترات الحقة من القرن وبخاصة بالنسبة للسيناريو  إسقاطات النماذج
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نوي داخل إلى التغير في النسبة المئوية لمتوسط مخاطر الفيضانات السالبيانية الصندوق والمؤشر  رسوماتتشير  :13الشكل 
(، A1B-2016-5-Lوالسيناريو  A1Bنموذجاً من نماذج المناخ العالمي وفق سيناريوهين لالنبعاثات )السيناريو  21مصر، من 

)يمثلها حد  القيم العظمى والصغرى )تمثلها الصناديق( و 75و 50و 25المئينات  الرسومات البيانيةوتوضح  ألربعة آفاق زمنية.
 المؤشرات(.
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 األعاصير االستوائية
 

 مصر ليست عرضة لألعاصير المدارية.
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 المناطق الساحلية
 
 

 فكرة عامة
 
 

الدراسات في إحدى ف .(SLR)تنتهي دراسات عديدة إلى أن مصر لديها قابلية تأثر عالية بارتفاع منسوب سطح البحر 

 المرتبة في مصر التي تناولت تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد بالنسبة ألربع وثمانين بلداً نامياً، حل ت

 ساحلي محلي إجمالي ناتج أعلى حيث من الثالثة المرتبة وفي تضرراً، الساحلية المناطق سكان أعلى حيث من الثانية

% 15وقد يتضرر ما يقرب من  .تضرراً  الحضرية المناطق من جزء أكبر حيث من الخامسة المرتبة وفي تضرراً،

% في المعدل الحالي لتواتر عرام العواصف 10مليون نسمة( من سكان المناطق الساحلية في مصر بزيادة  2,7)

storm surge  يات تشير عملعام مصحوبة بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد. و 100البالغ مرة كل

 2025اإلجمالية المتضررة من دلتا النيل في أعوام  المساحةالمحاكاة التي أجراها معهد البحوث الساحلية إلى أن 

 .SRES A1FI، وخصوًصا، وفق السيناريو 2كم 761، و450، 256، 153، قد تكون 2100و 2075و 2050و

 

 

 دراسات التقييم المشتملة على منظور عالمي أو إقليمي

 
لوقت كان الفهم اإلى أنه في ذلك IPCC المناخ  بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة AR4الرابع  التقييم تقريرانتهى 

 ي والعشرينمقتصًرا للغاية على توفير أفضل تقدير أو حداً ألعلى ارتفاع لمنسوب سطح البحر العالمي في القرن الحاد

(IPCC،2007b.) ر نطاق الرتفاع م د، نسوب سطح البحر، باستثناء تأثيرات الفقد المتسارع للجليومع ذلك، ن شِّ

إلى  1980تسعينيات القرن الحادي والعشرين )بالنسبة إلى الفترة من متر بحلول  0,59متر إلى  9,19من متراوحة 

يحًيا ضتقديًرا تو كما قدم التقرير (.B1إلى السيناريو  SRES A1FI( لنطاق من السيناريوهات )من السيناريو 2000

ة، إال أنه لم سم من تسارع أنهار الصفائح الجليدية والجداول الجليدي 17بتغي ر ارتفاع منسوب سطح البحر بما يصل إلى 

ارتفاع  وعلى الرغم من أن هناك إسقاطات منشورة بزيادة يشير إلى هذه القيمة على أنها أعلى قيمة ممكنة الحدوث.

نها يستخدم (، إال أن الكثير م2011تقرير التقييم الرابع )نيكوالس وآخرون، منسوب سطح البحر عن القيم الواردة في 

ب كما يج ية.عادة طرقاً شبه تجريبية ذات دقة مادية محدودة وتتطلب مزيداً من األبحاث للحصول على تقدير أكثر موثوق

ة اختالف أوقات االستجابر عند ربط إسقاطات ارتفاع منسوب سطح البحر بدرجات الحرارة بسبب ذكذلك توخي الح

 لهذين المتغيرين المناخيين إلى تغير في التأثير اإلشعاعي.

 
( في السابق إلى أن التخفيف وحده لن يؤدي إلى تجنب جميع اآلثار الناجمة عن 2004وقد أشار نيكوالس ولوي )

في أحد  تقديرات فان فورين  وقد ذهبت االرتفاعات في منسوب سطح البحر، ويرجح أن األمر قد يتطلب التكيف أيًضا.

 ً إلى أنه في عالم يصل فيه المتوسط العالمي لدرجات حرارة قرب السطح  (،2011) أعماله البحثية التي أجراها حديثا

متر  0,49المتوسط العالمي الرتفاع منسوب سطح البحر إلى  ، قد يصل2100لحوالي درجتين مئويتين بحلول عام 

اية القرن، أما تقديرهم الرتفاع منسوب سطح البحر في عالم يصل فيه المتوسط العالمي عن المستويات الحالية مع نه

متر، مما يفيد أنه يمكن تجنب حوالي  0,71فقد بلغ  2100درجات مئوية في عام  4لدرجات الحرارة العالمية إلى 

وقد  خالل سياسات التخفيف.% من الزيادة المستقبلية في منسوب البحر حتى نهاية القرن الحادي والعشرين من 40
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نتيجة ممثلة من حيث الكيف، حيث تناولت إسقاطات تغي ر إلى ( 2011توصلت دراسة أجراها باردينز وآخرون )

ووجد الباحثون أن حوالي ثلث المتوسط العالمي الرتفاع منسوب  المناخ المأخوذة عن اثنين من نماذج المناخ العالمية.

لتخفيف، حيث يقترب المتوسط العالمي سيناريو لوالعشرين يمكن تجنبه من خالل  سطح البحر خالل القرن الحادي

ً مقارنة بحقبة ما قبل عصر  وفقلدرجة حرارة هواء السطح  هذا السيناريو من االستقرار عند درجتين مئويتين تقريبا

في درجة الحرارة على مدار القرن  ووفقًا لسيناريو خط األساس "أساليب العمل المعتاد"، فإن الزيادة المتوقعة الصناعة.

متر  0,51حتى  0,29درجات مئوية، ويبلغ نطاق ارتفاع منسوب سطح البحر من  4الحادي والعشرين تبلغ حوالي 

% نتيجة معالجة 95% إلى 5؛ ويتراوح عدم اليقين من 1999 - 1980بالنسبة إلى  2099 - 2090)بحلول الفترة 

 بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة الرابع المنهجية المستخدمة في تقرير التقييمذوبان الجليد على األرض واتباع 

المناخ(. ووفق سيناريو التخفيف، يبلغ المتوسط العالمي الرتفاع منسوب سطح البحر المتوقع في هذه الدراسة من 

 متر. 0,34إلى  0,17

 
تقديراتهما  ( في2004( نيكوالس ولوي )IPCCaبتغير المناخ )اتبع التقدير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

س ولوي ألعداد األشخاص المتضررين بالفيضانات الساحلية الناشئة عن ارتفاع منسوب سطح البحر؛ حيث توقع نيكوال

 ارتفاع منسوب سطح البحر جراء مليون شخص سنويًا من 1,6( بالنسبة إلقليم جنوب المتوسط أن يتضرر 2004)

)مع  SRES A2ول ثمانينيات القرن الحادي والعشرين قياساً على تسعينيات القرن العشرين بالنسبة للسيناريو بحل

نه هذه الحسابات ومع ذلك، من المهم مالحظة أ مالحظة أن هذا اإلقليم يتضمن أيًضا بلدانًا أخرى، مثل ليبيا والجزائر(.

ضافي مع إناتج المحلي اإلجمالي، على الرغم من عدم وجود تكيف افترضت أن معايير الحماية قد ارتفعت مع تزايد ال

ة ( أيًضا بفحص اآلثار المحتمل2011وفي اآلونة األخيرة، قام نيكوالس وآخرون ) ارتفاع منسوب سطح البحر.

 2100المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر في أحد السيناريوهات الذي حدد ارتفاع درجة الحرارة بحلول عام 

سبة إلقليم ( بالن2011المأخوذ عن دراسة نيكوالس وآخرين ) 3درجة مئوية تقريباً. وتشير القراءات من الشكل  4ند ع

اض متر في منسوب سطح البحر )بافتر 0,5مليون شخص إضافي تقريًبا بارتفاع  5جنوب المتوسط إلى غمر أقل من 

حلول بمتر  2 بمقدار نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر (2011كما درس الشامي وآخرون ) عدم تنفيذ حماية إضافية(.

ام ج هذه األرق، ولكن لما كنا نعتبر هذا المعدل الرتفاع منسوب سطح البحر ذا احتمالية ضعيفة، فإننا لم ندر2100عام 

 هنا.

 
اليم الساحلية ويقدم داسغوبتا وآخرون تحليالت مفيدة على النطاق العالمي آلثار ارتفاع منسوب سطح البحر على األق

( بالبحث في عواقب االرتفاع a2009(. وقام داسغوبتا وزمالؤه )a2009 ،a2009 ،2010) للعديد من البلدان النامية

متر( من خالل رسم خرائط غمر األرض في  1متر بزيادات إضافية بمقدار  5 -1المفترض في منسوب سطح البحر )

أخذوا في االعتبار أي تأثيرات لتغي ر المناخ )مثل التقلبية في عرام ( ولكنهم لم يGISنظام المعلومات الجغرافية )

في الواقع، يشير المؤلفون إلى أن تقديراتهم لآلثار كانت متحفظة لذلك السبب، كما يرون أن أي ارتفاع و العواصف(.

مة وتخلف صغير في منسوب سطح البحر يمكن أن يفاقم من أثر ظواهر عرام العواصف، التي تحدث بصورة منتظ

بلداً نامياً، وتم افتراض أن مستوى حماية  84وقد اقتصر التحليل على  عواقب مدمرة في بعض المناطق الساحلية.

بلداً  84المناطق الساحلية تظل على مستوياتها الحالية بالنسبة لجميع سيناريوهات ارتفاع منسوب سطح البحر. ومن بين 

حلت مصر في المرتبة الثانية من حيث أعلى سكان المناطق الساحلية (، 2009aن )يشملتهم دراسة داسغوبتا وآخر
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تضرراً، وفي المرتبة الثالثة من حيث أعلى ناتج محلي إجمالي ساحلي تضرراً، وفي المرتبة الخامسة من حيث أكبر 

. والحظ (14متر )انظر الجدول  1رتفاع منسوب سطح البحر بمقدار جزء من المناطق الحضرية تضرراً نتيجة ال

أن هذه اآلثار مرتفعة بشكل متفاوت في دلتا النيل؛ فمثالً، توضح مقارنة للصور الملتقطة  (2009a)داسغوبتا وزمالؤه 

متر أن  1والصورة المتوقعة للزيادة المفترضة في منسوب سطح البحر بمقدار  2000باألقمار الصناعية لدلتا النيل لعام 

 (.14غرق )الشكل % من الدلتا قد يكون مصيرها ال25
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األرقام بين األقواس إلى النسبة المئوية لألثر الواقع على كل بلد؛ فمثال، تمت محاكاة بلداً نامياً. وتشير  84متر وفًقا لدراسة على  1بلدان تضرراً بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار  10أكثر  :14الجدول 

دراسة )داسغوبتا والجدول مأخوذ عن  .ه الدراسةالبلدان المشمولة في هذ متر. وي سلَّط الضوء على  1% من جميع األراضي الزراعية في مصر بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 13,09تضرر 

 (.2009a، وآخرين

 األراضي الرطبة األراضي الزراعية المناطق الحضرية الناتج المحلي اإلجمالي تعداد السكان منطقة األرض المرتبة

 (28,67فيتنام ) (13,09مصر ) (10,74فيتنام ) (10,21فيتنام ) (10,79فيتنام ) (11,57جزر البهاما ) 1

 (28,16جامايكا ) (7,14فيتنام ) (10,02غيانا ) (9,35موريتانيا ) (9,28) مصر (5,17فيتنام ) 2

 (27,76بليز ) (5,60سورينام ) (7,76غيانا الفرنسية ) (6,44مصر ) (7,95موريتانيا ) (2,70قطر ) 3

 (21,75قطر ) (4,49جزر البهاما ) (7,50موريتانيا ) (6,35سورينام ) (7,00سورينام ) (1,90بليز ) 4

 (17,75جزر البهاما ) (3,19األرجنتين ) (5,52مصر ) (5,64بنين ) (6,30غيانا ) (1,64بورتوريكو ) 5

 (15,83ليبيا ) (2,82جامايكا ) (5,39ليبيا ) (4,74جزر البهاما ) (5,42غيانا الفرنسية ) (1,59كوبا ) 6

 (4,64غيانا ) (4,898تونس ) (1,59تايوان والصين ) 7
المتحدة اإلمارات العربية 

(4,80) 
 (15,14أوروجواي ) (1,60المكسيك )

 (1,33غامبيا ) 8
اإلمارات العربية المتحدة 

(4,59) 
 (14,85المكسيك ) (1,48ميانمار ) (4,50تونس ) (3,02غوينا الفرنسية )

 (13,78بنين ) (1,16غيانا ) (4,20سورينام ) (2,93تونس ) (4,56جزر البهاما ) (1,27جاميكا ) 9

 (11,70تايوان والصين ) (1,05تايوان والصين ) (3,99جزر البهاما ) (2,66اإلكوادور ) (4,93بنين ) (1,12بنغالديش ) 10
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مأخوذ عن لشكل ا ومتر في دلتا النيل ومدينة رشيد. 1المناطق المتأثر بالغمر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار  :14الشكل 

 .(2009a)دراسة داسغوبتا وآخرين 

 
 

 

بتا وآخرين التي شملتها دراسة داسغو 84نفس البلدان النامية الـ  (2009b)في دراسة مختلفة، بحث داسغوبتا وآخرون و

(2009a)ة ، ولكن بدالً من بحث اآلثار وفق عدة مستويات لشدة ارتفاع منسوب سطح البحر المفترض، بحثت دراس

 100% في عرام العواصف الذي يحدث يحدث حاليًا مرة واحدة كل 10الزيادة بنسبة  (2009b) وزمالؤهداسغوبتا 

افية في وقد تم تطبيق نماذج الغمر لن ظم المعلومات الجغر متر. 1سنة مصحوبًا بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 

اطات توفر مؤشًرا ومع ذلك، فاإلسق ه.التحليل، وهذه الطريقة تفيد أن عدم اليقين المرتبط بنظام المناخ قد تم التغاضي عن

ر أثر لدى مصمفيًدا لألثر المحتمل المترتب على ارتفاع منسوب سطح البحر في مصر وت ستخدم لتأكيد ارتفاع قابلية الت

% 15إمكانية تضرر ما يقرب من  15. ويوضح الجدول (2009a)والتي تم تحديدها في دراسة داسغوبتا وآخرين 

 سكان المناطق الساحلية في مصر. مليون شخص( من 2,7)
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 البلد

 األثر
 :ضافياإل

 األرض مساحة
 (2)كم

 األثر المتوقع
 منمئوية نسبة ك

 جمالياإل
 يالساحل

 األثر
 :ضافياإل

 تعداد السكان

 ألثر المتوقع
 منمئوية نسبة ك

 جمالياإل
 يالساحل

 األثر
الناتج  :ضافياإل

 اإلجمالي المحلي
 )مليون

 دوالر أمريكي(

 ألثر المتوقع
 منمئوية نسبة ك

 جمالياإل
 يالساحل

 األثر
 :ضافياإل

 منطقة
 (2زراعية )كم

 األثر المتوقع
 منمئوية نسبة ك

 جمالياإل
 يالساحل

 األثر
 :ضافياإل

 االمتداد
الحضري 

 (2)كم

 ألثر المتوقع
 منمئوية نسبة ك

 جمالياإل
 يالساحل

 األثر
 :ضافياإل

 األراضي الرطبة
 (2) كم

 ألثر المتوقع
مئوية نسبة ك

 من
 جمالياإل

 يالساحل

 اأفريقي 

 46,23 132 48,10 93 34,48 70 30,98 174 32,91 140 48 43,09 607 جنوب أفريقيا

 28,36 640 15,30 627 5,23 692 16,67 600 4 14,68 000 600 2 13,61 290 2 مصر

 52,51 177 38,89 9 22,13 40 32,05 10 40,23 400 27 41,93 274 كينيا

 األمريكتين 

 11,30 459 27,47 313 9,93 157 16,42 240 2 19,52 000 278 28,03 400 2 األرجنتين

 11,48 590 2 33,67 960 16,47 275 28,48 880 4 30,37 000 100 1 15,08 280 6 البرازيل

 52,25 760 1 18,35 701 10,89 310 21,22 570 2 20,56 000 463 29,04 130 9 المكسيك

 37,91 20 42,72 54 26,92 5 46,18 177 46,90 000 61 36,69 727 بيرو

 سياآ 

 39,77 360 4 15,70 900 2 11,66 640 6 17,51 200 31 16,67 000 800 10 17,52 800 11 الصين

 78,81 77 48,15 335 66,75 237 47,86 600 10 50,48 000 863 61,73 902 جمهورية كوريا

 32,31 510 2 30,04 290 1 23,64 740 3 27.72 170 5 28.68 000 640 7 29.33 690 8 الهند

 26,97 680 2 33,25 280 1 26,12 4110 38,71 990 7 32.75 000 830 5 26.64 400 14 إندونيسيا

المملكة العربية 
 51,04 715 45,85 390 0.00 0 40,60 420 2 42.92 000 243 41.58 360 1 السعودية

 24,29 890 3 18.30 433 17,52 710 2 19,00 220 2 16.01 000 840 4 23.45 450 4 الديشغبن

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

في صورة آثار إضافية، بالنسبة آلثار  ممثلةواآلثار  سنة. 100% من عرام العواصف الذي يحدث مرة واحدة كل 10متر مصحوبًا بارتفاع بنسبة  1أثر ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار  :15الجدول 

مأخوذ عن والجدول  % من األراضي الساحلية الزراعية في األرجنتين.9,93ظواهر عرام العواصف الحالية.ويقدم كل أثر في صورة قيمة مطلقة، ثم كنسبة مئوية من اإلجمالي الساحلي؛ مثل تضرر 

 ثالثة أرقام معنوية. أقرب إلى مقربة اإلضافية اآلثار. وجميع ه الدراسةهنا سوى البلدان ذات الصلة بهذ يعرضولم   بلداً نامياً. 84التي بحثت اآلثار الناشئة في  (2009b)دراسة داسغوبتا وآخرين 
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 الرطبةاألراضي  الزراعة الحضر الناتج المحلي اإلجمالي تعداد السكان األرض مساحة الفئة

1 
 ساحل العاج
285,2 

 ساحل العاج
(590,7) 

 ساحل العاج
(1025,5) 

 ساحل العاج
(500,0) 

 مصر
(398,3) 

 الجزائر
(400,5) 

2 
 جمهورية الكونغو

(266,6) 
 جمهورية الكونغو

(285,8) 
 ابونغال
(282,5) 

 ابونغال
(300,0) 

 موزمبيق
(237,8) 

 شيلي
(400,0) 

3 
 النكا سري

(234,0) 
 موريتانيا

(270,2) 
 جمهورية الكونغو

(252,7) 
 هندوراس

(300,0) 
 سري النكا

(218,2) 
 والغأن
(398,8) 

4 
 هندوراس

(226,4) 
 ابونغال
(260,6) 

 غامبيا
(232,7) 

 مصر
(247,6) 

 باكستان
(216,7) 

 نيجيريا
(274,4) 

5 
 نيجيريا

(226,3) 
 غامبيا

(204,3) 
 موريتانيا

(221,3) 
 الديشغبن
(211,9) 

 المكسيك
(210,5) 

 جمهورية الكونغو
(220,0) 

6 
 واغنيكارا

((218,6) 
 مصر

(190,3) 
 مصر

(213,7) 
 الكاميرون

(200,0) 
 الديشغبن
(209,5) 

 هايتي
(211,1) 

7 
 بنين

(193,3) 
 اسري النك

(185,1) 
 الديشغبن
(193,6) 

 غامبيا
((198,7) 

 كوبا
(200,0) 

 غينيا
(200,0) 

8 
 غامبيا

(159,0) 
 هندوراس

(164,4) 
 بليز

(192,1) 
 الكونغو

(197,8) 
 كولومبيا

(200,0) 
 جمهورية الدومنيكان

(198,4) 

9 
 واتيماالغ
(158,0) 

 واغنيكارا
(160,6) 

 واغنيكارا
(189,0) 

 بليز
(195,2) 

 كمبوديا
(191,7) 

 واتيماالغ
(197,3) 

10 
 هايتي

(147,8) 
 الديشغبن
(154,8) 

 الكاميرون
(179,2) 

 كوبا
(194,3) 

 وايغأورو
(175,0) 

 غامبيا
(192,3) 

 

بلًدا خضعت للدراسة، جاءت  84( هذا التحليل لكي يوضح أنه من بين 2010وقد كرر داسغوبتا وآخرون )

مصر كسادس أعلى زيادة في النسبة المئوية عن النسبة الحالية في تعداد السكان المعرضين الرتفاع منسوب 

% )انظر 190,3رام العواصف؛ وكانت الزيادة % في ظواهر ع10متر وزيادة  1سطح البحر بمقدار 

وبالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي بالمناطق الساحلية، حلت مصر أيًضا في المرتبة السادسة بزيادة  (.16الجدول 

بين البلدان التي لديها أكبر المساحات الحضرية تضرراً، بزيادة قدرها  ةرابعالالمرتبة في %، وحلت 213,7

ة الحالية، بينما جاءت مصر على رأس قائمة البلدان من حيث األثر األكبر على المناطق % عن النسب247,6

وختاماً، أوضحت النتائج أن مصر لديها قابلية تأثر عالية  % تقريبًا.400الساحلية، بزيادة بلغت الزراعية 

 بارتفاع منسوب سطح البحر.

 

ضة )قياساً بلداً نامياً،  84بلدان من بين  10أعلى : 16الجدول  على حالة عدم ارتفاع  التي بها أكبر زيادات في قيم المؤشرات المعرَّ

% في 10متر في منسوب سطح البحر وزيادة بنسبة  1منسوب سطح البحر؛ القيم معروضة بين األقواس(، نتيجة لزيادة مقدارها 

بتا وآخرين دراسة )داسغومأخوذ عن . والبيانات ذه الدراسةالبلدان المشمولة في ه وي سلَّط الضوء على  ظواهر عرام العواصف.

(2010.) 
 

مليون  1( تقديرات لتعرض مدن العالم الكبرى التي بها مواني )التي يزيد سكانها على 2011سون وآخرون )نويقدم ها

ً وفي سبعينيات 2005نسمة في  القرن ( للفيضانات الساحلية بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر وعرام العواصف حاليا

 تؤيد النتائج بصفة عامة اإلسقاطات التي قدمتها دراسات داسغوبتا وآخرين و الحادي والعشرين.

(2009a ،2009b ،2010.والتي تشير إلى أن مصر قد تتأثر تأثراً كبيراً بارتفاع منسوب سطح البحر ،)  وقد تم

سيب المياه المرتبطة بعرام العواصف الذي في مقابل منا function of elevation حساب تعرض السكان كدالة ارتفاع

متر بحلول عام  0,5فترض التحليل ارتفاًعا متناسقًا لمنسوب سطح البحر بمقدار وي  سنة. 100يحدث مرة واحدة في كل 

% في المناسيب القصوى للمياه، مع عدم اتساع 10، في فترض وجود زيادة بمقدار المدارية. أما بالنسبة للعواصف 2070
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% في المستويات 10المنطقة المتضررة؛ أما بالنسبة للعواصف فوق المدارية ، فتم افتراض وجود زيادة مقدارها رقعة 

إلى سبعينيات  2005متر من عام  0,5كما تم افتراض انخفاض متماثل في مستويات األرض بمقدار  القصوى للمياه.

ً بقا  بلية تأثرها )وهي عادة مدن المواني الواقعة في أي دلتا(.القرن الحادي والعشرين في هذه المدن المعروفة تاريخيا

متر تقريبًا في المدن المتضررة بارتفاع  0,5تغيًرا متبايًنا في المنسوب األقصى للمياه تراوح من قدمت هذه المقاربة و

متر على األكثر بالنسبة للمدن المتأثرة بارتفاع منسوب سطح الماء العالمي،  1,5منسوب سطح البحر العالمي فقط إلى 

وتستند اإلسقاطات المتعلقة بالسكان على  .يةالبشر اتتأثيرالبفعل انخساف األرض /والزيادة في هبوب العواصف وهبوط 

. ويوضح 2050مليون نسمة بحلول عام  9المتغير المتوسط لألمم المتحدة؛ حيث يستقر تعداد السكان العالمي عند حوالي 

بلدان من حيث تعرض السكان إلسقاطات ارتفاع منسوب  10أن مدن المواني في مصر كانت ضمن أعلى  15الشكل 

انخساف األرض /وأخذاً في االعتبار كل من تغير المناخ والهبوط الماء في سبعينيات القرن الحادي والعشرين.سطح 

مليون في الوقت  2والعوامل االقتصادية االجتماعية، فإن عدد السكان المعرضين للخطر في مدن المواني يزيد من حوالي 

رين. وبوجه عام، يتأثر تغير نسبة التعرض للمخاطر في مدن مليون في سبعينيات القرن الحادي والعش 5الحالي إلى 

البلدان النامية بصورة أكثر بالتغيرات االقتصادية االجتماعية، بينما تتأثر مدن البلدان المتقدمة بصورة أكبر بتغير المناخ 

 (.2011)هانسون وآخرون، 

 

في سبعينيات القرن الحادي والعشرين من حيث تعرض مدن المواني الرتفاع منسوب سطح البحر، وفق  اً بلد 15أعلى  :15الشكل 

(. والشكل يوضح النسب التي تعكس مدى التعرض الحالي وتغير 2011مدينة بها ميناء )هانسون وآخرون،  136تحليل عالمي لـ 

 هبوط األرض والتغيرات االقتصادية االجتماعية.والمناخ 

 
 DIVAد من تقييم أثر ارتفاع منسوب سطح البحر وبعض أوجه عدم اليقين المالزمة له، تم استخدام النموذج ولمزي

لحساب عدد األشخاص الذين يتم غمرهم سنويًا بسبب الزيادات في المتوسط العالمي الرتفاع منسوب سطح البحر )براون 

ً متكامالً لألنظمة الساحلية ويضم ( نDINAS-COAST، 2006) DIVA(. وي عد النموذج 2011وآخرون،  موذجا
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A1B RCP 

 

  

  مرتفع منخفض مرتفع منخفض 

      

  938,11 110,63 2251,67 205,90 )آالف( المعرضين للغمر ونضافياألشخاص اإل

      

مئوية من األراضي الرطبة )نسبة في مساحة فقد ال
%36,28 األراضي الرطبة في البلد( إجمالي  50,85%  36,14%  42,68%  

 
 

  

 

تستخدم الدراسة و سيناريوهات تغير منسوب سطح الماء، إلى جانب المعلومات االقتصادية االجتماعية، مثل زيادة السكان.

. وفي كلتا الحالتين، تم استخدام RCP 2.6( سيناريو التخفيف، 2و SRES A1B( السيناريو 1سيناريوهين للمناخ؛ 

 .17الجدول ونتائج الدراسة موضحة في  .SRES A1Bسيناريو للسكان هو 

 
 

عدد األشخاص اإلضافيين المعرضين للغمر )آالف(، والنسبة المئوية إلجمالي األراضي الرطبة المفقودة بحلول  :17الجدول 

 RCPوسيناريو التخفيف  SRES A1Bثمانينات القرن الحادي والعشرين وفق حاالت االرتفاع واالنخفاض في السيناريو 

 (.2011)براون وآخرون  2.6
 
 

 دراسات التقييم على النطاق الوطني أو دون الوطني

 
أكدت الدراسات الوطنية صرامة النتائج التي انتهت إليها دراسات تقييم األثر العالمية بشأن األثر الذي يتركه ارتفاع 

، داسغوبتا وآخرون، 2009b، داسغوبتا وآخرون، 2009aمنسوب سطح البحر على مصر )داسغوبتا وآخرون، 

( أنه وفق االرتفاع المفترض 2008(. فمثالً، أظهر برنامج األمم المتحدة للبيئة )2011، هانسون وآخرون، 2010

ر مساحة قدرها  4متر، قد يتأثر  0,5 لمنسوب سطح البحر بمقدار من األرضي في  2كم 1,800ماليين شخص وت غم 

ماليين شخص، مع  8متر، يرتفع هذا عدد األشخاص المتضررين إلى  1,5 منسوب سطح البحروبارتفاع  مصر.

متر على الدلتا، انتهى  1ثر ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار وفي تقييمهما أل من األراضي. 2كم 5700انغمار 

واألراضي الرطبة  من األراضي المحصولية 2كم 6900( إلى إمكانية انغمار مساحة 2010النهري ودولوشيتز )

% من إجمالي مساحة دلتا النيل وذلك نتيجة ارتفاع في منسوب سطح البحر بمقدار 28,93وبرك األسماك بما يمثل 

متر، فقد ترتفع مساحة األراضي المنغمرة إلى  1,5متر، أما على فرض ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار  1

متر، يمكن أن  2وعند ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار  .% من إجمالي مساحة الدلتا35,33بنسبة  2كم 8425

هذه التقديرات أعلى من تقديرات دراسة وتعد  % من إجمالي مساحة الدلتا.50,78بنسبة  2كم 12110تنغمر مساحة 

مقارنة التقديرات الوطنية األخرى وبالفعل، فإن  (.13الخاصة بمصر )انظر الجدول  2009bداسغوبتا وآخرون، 

ربما تقلل من حجم آثار ارتفاع منسوب سطح  ةاألخيرهذه ( تفيد بأن 2009bتقييم األثر لداسغوبتا وآخرين، ) بدراسة

 digitalيمكن تبرير هذه االختالفات بعدة أسباب منها أن الدراسات الوطنية تطبق نماذج ارتفاع رقمية و البحر.

elevation models  2009دراسة داسغوبتا وآخرين، استخدمتها تلك التي  منأكثر دقةb ومن ثم فهي تعطي ،

 تقديراً أكثر مالءمة لمدى االنغمار المحتمل.
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بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )جهاز شؤون  الصادر ويسلط اإلبالغ الوطني الثاني لمصر

( الذي يقدم نتائجه الخاصة CoRIالساحلية )معهد البحوث ل(، الضوء على النتائج األخيرة 2010البيئة المصري، 

بأعمال المحاكاة لكامل مساحة دلتا النيل المتضررة بارتفاع منسوب سطح البحر بالنسبة ألربعة آفاق زمنية في 

قام المعهد بدراسة الوضع الحالي لوسائل الدفاع الساحلي ضد ارتفاع وقد  .A1FI SLRالمستقبل وفق السيناريو 

مستوى الصفر واألراضي تكون أعلى من لساحل، وهذا الوضع تحديداً يتمثل في أن حدود البحيرات منسوب المياه با

. ويمكن تقدير كامل 1830المنخفضة عند خليج أبي قير محمية بجدار محمد على البحري الذي تم إنشاؤه في عام 

 2كم 761و 450و 256و 153بمقدار  2100و 2075و 2050و 2025مساحة المتضررة في الدلتا في األعوام ال

جدار محمد علي البحري وبقاء حدود البحيرة عند المستوى الصفري، فإن إجمالي المساحة وفي غياب   على التوالي.

على التوالي. وينتهي التقرير إلى أنه في "أسوأ الظروف"  2كم 3600و 3010و 1729و 701المتضررة قد تبلغ 

لجدار محمد على البحري دوًرا ملحوًظا في حماية مساحة األراضي (، يمكن أن يكون A1Flسيناريو ال)أي وفق 

. وتجدر اإلشارة إلى أن التقديرات التي قدمها معهد البحوث الساحلية )جهاز شؤون البيئة 2025المنخفضة بعد عام 

( تختلف عن التقديرات التي قدمها داسغوبتا وآخرون 2100بحلول عام  2كم 761( )أي تضرر 2010المصري، 

(2009b 10 زيادةمتر مصحوبًا ب 1باالرتفاع المفترض لمنسوب سطح البحر بمقدار  2كم 2,290( )أي تضرر %

 اطبقتتان عام(. ويعزى السبب في ذلك إلى أن الدراس 100عرام العواصف الذي يحدث مرة واحدة كل  في

الخط  تقديرات لنيل فقط )في مقابلسيناريوهات مختلفة الرتفاع منسوب سطح البحر وأن تقديرات المعهد تخص دلتا ا

 الساحلي المصري بالكامل(.
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 شكر وتقدير

ج ءمة النتائتولى تمويل هذا العمل وزارة شؤون الطاقة وتغير المناخ البريطانية، إلى جانب توفير المعلومات حول مال
 الخاصة بالسياسات. 

 
معهد ووكر بالتعاون مع مجموعة من الخبراء من جامعة نوتنجهام وهيئة األرصاد البريطانية وجرت األبحاث تحت قيادة 

ال بجامعة بجامعة ريدنج، ومركز علوم البيئة والمياه بجامعة ليدز، ومركز تيندال بجامعة إيست أنجليا، ومركز تيند
 ساوثهامبتون.

 
ذ بعض النتائج التي تناولها هذا التقرير بالوصف من العمل الذي تم إنجازه في إطار برنامج  الذي قام  AVOIDوقد أ خِّ

تيندال  على تنفيذه هيئة األرصاد البريطانية ومعهد ووكر بجامعة ريدنج ومركز تيندال بجامعة إيست أنجليا ومركز
 بجامعة ساوثهامبتون.

 
اذج األثر على مجموعة أوسع نطاقاً من األبحاث التي أجراها خبراء في مجال المناخ ونم AVOIDوتعتمد نتائج برنامج 

 بالمؤسسات المذكورة، وفي األساليب المساعدة مثل أسلوبي تقليص النطاقات وزيادة األنماط اإلحصائيين.
 

ناخية ممن معلومات  بالشكر على ما قدموهوإذ ننظر بعين التقدير للمساعدة التي قدمها الخبراء من جميع البلدان، نتقدم لهم 
 ودراسات استعراضية أسهمت في إثراء محتوى هذه التقارير وسالمتها التقنية. 

 
عة أكسفورد كما نعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلها المراجعين الخبراء المستقلين بمركز علوم البيئة والمياه بجام

 ية.ومؤسسة فيونا ريد كايت لالستشارات المناخ
 

 . وأخيراً، نتقدم بالشكر إلى المصممين والمحررين ومديري المشروعات الذين أسهموا في إخراج هذه التقارير
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