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مقدمة



ازداد فــي اآلونــة األخيــرة االهتمــام بالحــد مــن ظاهــرة التغيــر المناخــي على مســتوى العالم 
وبــآت الشــغل الشــاغل للحكومــات والهيئــات الدوليــة للمراقبــة وتنظيــم وتقليــل حجــم 
االنبعاثــات الملوثــة للهــواء، وتســعى الهيئــات والمنظمــات الدوليــة إلــى خلــق تشــريعات 
ومعاييــر لمراقبــة حجــم االنبعاثــات الملوثــة، باإلضافــة إلــى وضــع احصــاءات لمراقبــة حجــم 
ــج عــن  ــر ارتفــاع درجــات الحــرارة النات ــاخ، وتأثي ــى المن ــة تأثيرهــا عل ــات ومراقب ــاج الملوث إنت
ظاهــرة االحتبــاس الحــراري، وقيــاس مــدى تأثيــره علــى النظــم األيكولوجيــة الحيويــة فــي 

المنطقــة.

ــر المناخــي وأصــدرت وزارة الطاقــة مؤخــرًا  ــغ بالتغي ــة االهتمــام البال ــت حكومــة الدول وأول
ــر األول لجــرد  ــر المناخــي، وأصــدرت هيئــة البيئــة التقري ــث عــن التغي البــاغ الوطنــي الثال

ــات الغــازات الدفيئــة عــن إمــارة أبوظبــي. انبعاث
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 1. المناخ

تعتبــر ظاهــرة التغيــر المناخــي ظاهــرة عالميــة إال أن تأثيراتهــا محليــة أي تختلــف مــن مــكان إلــى مــكان علــى 
ســطح الكــرة األرضيــة. ويمكــن تعريــف هــذه الظاهــرة علــى أنهــا الزيــادة التدريجيــة فــي درجــة حــرارة الطبقــة 
الســفلى للغــاف الجــوي المحيــط بــاألرض؛ كنتيجــة لزيــادة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مثــل غــاز ثانــي أكســيد 
الكربــون، واألوزون، والكلوروفلوركربونــات. إن وجــود مثــل هــذه الغــازات أمــر ضــروري مــن أجــل الحفــاظ علــى 
درجــة حــرارة األرض إال أن النشــاطات البشــرية المتمثلــة فــي الثــورة الصناعيــة، والتكنولوجيــة، واالعتمــاد علــى 
الوقــود األحفــوري كمصــدر أساســي للطاقــة، أدت إلــى زيــادة معــدل انبعاثات غــازات االحتباس الحــراري بكميات 
تفوق ما يحتاجه الغاف الجوي إضافًة إلى زيادة تركيزاها مما أدى إلى حدوث ظاهرة االحترار العالمي، وارتفاع 
درجــة حــرارة األرض عــن معدالتهــا الطبيعيــة، نتيجــة زيادة معدل امتصاص هذه الغازات لألشــعة تحت الحمراء 

ممــا تســبب فــي حدوث تغير لمنــاخ العالم.

 وأثبتــت التقاريــر الدوليــة الرســمية، أن تغيــر المنــاخ الــذي حــدث فــي اآلونــة األخيــرة والســيما الزيادات المســجلة 

فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة قــد أثــر بالفعــل فــي كثيــر مــن النظــم الفيزيائيــة واألحيائيــة، ممــا ترتــب عليــه حــاالت 
من الفيضان ونوبات من الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر. ويعتبر التكيف مع تلك التغيرات إستراتيجية 
ــة مــن أجــل التخفيــف  ــة علــى كل المســتويات فــي جميــع أنحــاء العالــم الســتكمال الجهــود المبذول ضروري
ــة الســاحلية  مــن وطــأة احتمــاالت تغيــر المنــاخ المثيــرة للقلــق، وعواقبــه المحتملــة علــى المناطــق الحضري

المنخفضــة عــن ســطح البحــر.

1.1 درجات الحرارة السنوية
 شــملت الدراســة الحاليــة قيــاس درجــات الحــرارة خــال العقــود الثاثــة الماضيــة، حيــث اســتهدفت الدراســة 

بيانــات متوســط درجــات الحــرارة وتغيرهــا، والتــي تم اســتخدام بيانات محطة مطار أبــو ظبي الدولي كمحطة 
مرجعيــة للتغيــر، حيــث تعتبــر أقــدم محطــة فــي إمــارة أبــو ظبــي قائمــة حتــى اآلن، يوضــح الشــكل )1( الزيــادة 

المطــردة فــي متوســط درجــات الحــرارة فــي إمــارة أبــو ظبــي منــذ العــام 1982 وحتــى العــام 2013.
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المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي

1.1.1 التغيير في درجات الحرارة السنوية

توضــح الدراســة التاليــة انحــراف متوســط درجــات الحــرارة الســنوية عــن متوســط الدرجــات لفتــرة طويلــة األمــد 
والتــي تبلــغ 31 عامــً، ويوضــح الشــكل )2( أن فــي العــام 2013 بلــغ زيــادة درجــة الحــرارة نحــو 0.6 درجــة مئويــة 
بعــد مــا كانــت تقــل نحــو 1.6 درجــة مئويــة عــن المتوســط طويــل األمــد فــي عــام 1982. ويتوقع العلمــاء الزيادة 
المطردة في درجات الحرارة خال العقود القادمة إذا لم تستطع االجراءات الوقائية للحد من التغير المناخي 
القيــام بدورهــا وتقليــل حــدة الزيــادة المطــرودة، والتي ســيكون لهــا تأثير كبير على اإلحتــرار العالمي وذوبان 

التلوث وارتفاع مستوى سطح البحر.

الشكل )1( متوسط درجة الحرارة السنوي في إمارة أبو ظبي
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الشكل )2( التغير في متوسط درجات الحرارة السنوية في إمارة أبوظبي 

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي
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1.1.2 درجات الحرارة الشهرية

يوضــح الشــكل قيــاس متوســط درجــات الحــرارة الشــهرية خــال الواحــد وثاثــون عــام الماضيــة، حيــث 
توضــح الدراســة قياســات درجــات الحــرارة الشــهرية علــى مــر االعــوام مقارنــة بالمتوســط طويــل االمــد 
لدرجات الحرارة الشهرية، حيث ارتفعت درجات الحرارة الشهرية لكل الشهور بزيادة مطردة في الفترة 

مــا بيــن 1997-1993.

  متوسط درجات الحرارة الشهرية في إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي

الشكل)3(
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1.1.3 التغيير في درجات الحرارة الشهرية

توضــح البيانــات التاريخيــة التغيــر فــي متوســط درجــات الحــرارة الشــهرية فــي الفتــرة الحاليــة، مقارنــة بالفتــرة 
فــي أواخــر القــرن الماضــي حيــث يوضــح الشــكل )3( التغيــر بيــن درجــات الحرارة خــال نفس الشــهور على مدار 

السنين، مقارنًة بالمتوسط طويل األمد لنفس الفترة.

 التغير في درجات الحرارة الشهرية في إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي

 الشكل )4(
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1.2 المجموع السنوي لألمطار 
تتصــف إمــارة أبوظبــي بأمطارهــا القليلــة والفجائيــة والتــي تســقط خــال أيــام معــدودة فــي فصــل الشــتاء 
علــى أنحــاء متفرقــة مــن األمــارة، وتمطــر خــال أشــهر الشــتاء والربيــع والصيــف علــى المناطــق الجبليــة فــي 
منطقــة العيــن، ويشــمل الدراســات التاليــة قيــاس معــدالت األمطــار لمحطــة مطــار أبوظبــي الدولــي ويوضــح 
الشــكل )4( معــدالت األمطــار الهاطلــة خــال 31 عــام الماضيــة، كمــا يوضــح الشــكل )5( كمية األمطــار الهاطلة 

حســب الشــهر خال نفــس الفترة.  

الشكل )5( المجموع السنوي لألمطار في إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي
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م
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 المجموع الشهري لألمطار في إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي

الشكل )6(
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2. الغازات الدفيئة

تلعــب الغــازات الدفيئــة دورا فعــال ًفــي رفــع معــدل درجــة حــرارة ســطح األرض، والحــد مــن انبعاثهــا يتــم مــن خــال 
استخدام التقنيات الحديثة والبدائل النظيفة والمتجددة الستخدام. األمثل للموارد الطبيعية، وفي عام 2010 
أصــدرت حكومــة أبوظبــي أول تقريــر لجــرد انبعاثات الغازات الدفيئة والمســببة لظاهــرة االحتباس الحراري، والذي 
أوضــح أن معــدل انبعاثــات الغــازات  الدفيئــة للشــخص الواحــد بلــغ نحــو 46.2 جيجــا جــرام مــن صافــي االنبعاثــات    

جدول )1( : معدل انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي - 2010
)جيجا جرام(

العمليات الطاقة  القطاع
الصناعية 

تغيير استخدام 
األراضي 

والغابات 
إجمالي النفايات الزراعة

االنبعاثات 
صافي 

االنبعاثات 

 انبعاثات الغازات الدفيئة
 )مكافئ ثاني أكسيد

 الكربون(
71,92417,907-4,6092,4136,85799,10194,491

 انبعاثات ثاني أكسيد
4,6090077,90773,298-67,54010,367 الكربون

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي – تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة

تغيير استخدام 
األراضي والغابات

-4,609

النفايات
6,857

الطاقة
71,924

العمليات الصناعية
17,907

إجمالي 
االنبعاثات
99,101

صافي 
االنبعاثات
94,491

 انبعاثات
 الغازات
الدفيئة الزراعة

2,413
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جدول )2( : اجمالي االنبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة

ثاني أكسيد الغاز
)CO2( الكربون)CH4( الميثان)N2O( الكلوروفلوروكربون أكسيد النيتروز

)PFCs(

 نسبة المساهمة
7.60%5.0%8.80%78.60%في الغازات الدفيئة

 كمية االنبعاثات
77,907.12413.9216.001.16)جيجا جرام(

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي– تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة.

)CO2( ثاني أكسيد الكربون

77,907.12

)CH4( الميثان

)PFCs( الكلوروفلوروكربون

413.92

1.16

)N2O( أكسيد النيتروز

16.00

78,348.80

مجموع كمية االنبعاثات

)جيجا جرام(
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