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مق�ل ق�سري حّرره
دني����س �آالرد Denis Allard وم���ارك ب���وروت Marc Bourotte )م���ن �ملعهد �لقومي للأبح���اث �لزر�عية INRA يف 
 Univ. من جامع���ة بريتاين �لغربية( Pierre Ailliot عتم���اد� على �أعمالهما و�أعمال كل من: بي���ر �إيليوت� )فرن�س���ا
Bretagne Occidentale يف فرن�س���ا(، و�سيدري���ك فلي�س���ي Cédric Flécher )من فري���ق MetNext(، وفالري 
 Philippe Naveau فرن�سا(، وفيليب نافو ،Univ. Rennes I من جامعة ري���ن �الأوىل( Valérie Monbet مونب���ي

)من خمرب علوم �ملناخ و�لبيئة CNRS/LSCE، فرن�سا(. 

لال�ستزادة
�لطق�س: لبيانات  �لع�سو�ئية  �ملولد�ت  حول  �لدولية  �لعمل  ور�سة  • �سفحة 

 http://pagesperso.univ-brest.fr/~ailliot/Programme.html
Cévennes" يف فرن�سا، ل�ساحبها  "حماكاة �الأمطار �لق�سوى يف منطقة �ل�سيفني  • �ملقالة �لق�سرة ذ�ت �سلة 

:Julie Carreau جويل كارو
http://www.breves-de-maths.fr/simulation-de-pluies-extremes-dans-les-cevennes
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يعتمد �ملح�سول �لزر�عي 
على �ملناخ ب�سكل كبر

متطلبات دراسة التقلبات المناخية
تعترب �لتقلبات �ملناخية �لطبيعية، �أو تلك �لناجتة عن تغر �ملناخ �لذي يت�سبب فيه �نبعاث �لغاز�ت �ملولدة 
للحتبا����س �حلر�ري، عام���ًل حا�سما موؤثًر� يف عدد كبر من ن�ساط���ات �الإن�سان، وكذ� يف عديد �الأنظمة 
�لتي يدر�سها علم �لبيئة. وبالتايل فاإنه من �ل�سروري، عند در��سة �لتاأثر�ت ذ�ت �ل�سلة باملناخ، �متلك 
�سل�سل���ة كافية م���ن بيانات �لطق�س ملجموعة م���ن �ملتغر�ت �ملناخية )درجات �حل���ر�رة، معدالت ت�ساقط 
�الأمط���ار، �سرع���ة �لرياح... �إلخ(. يف �أغل���ب �الأحيان، ُتَغِطي �لبيانات �ملناخي���ة �ملُقا�سة من قبل حمطات 
�الأر�س���اد �جلوي���ة ب�س���ع ع�سر�ت �ل�سنني، وهي ف���رت�ت ق�سرة ن�سبًي���ا ال تكفي لتقيي���م ��ستجابة �لنظام 
�ملدرو����س لتقلبات �ملناخ ب�سكل دقيق... ال�سيما يف حال���ة �لظروف �ملناخية �لق�سوى �لتي حتتاج �إىل مدة 

�أطول الإدر�ك نتائجها.

المولدات العشوائية ونمذجة تغيرات المناخ
�ملول���د�ت �لع�سو�ئي���ة ملعطي���ات �لطق����س من���اذج 
ريا�سي���ة ت�ستخ���دم نظري���ة �الحتم���االت. ت�سم���ح 
ترجمته���ا �إىل برنام���ج معلوماتي بتولي���د �سل�سل 
��سطناعية من �ملعطيات غر حمددة �لطول، وهو 
ما ُيعَرف باملحاكاة �لع�سو�ئية. ميكن �أن يتم توليد 
ه���ذه �ل�سل�س���ل كل �ساعة �أو كل ي���وم. تتم معايرة 
وجمان�س���ة �لنم���وذج �لريا�س���ي بتقدي���ر �لعو�م���ل 
�ملوؤث���رة �نطلًق���ا م���ن �سل�س���ل بيان���ات مقا�سة، 
وذل���ك لتولي���د معطي���ات �إح�سائي���ة م�سابهة لها. 
وب�سفة خا�سة، ينبغي �أن يكون توليد كل من �لقيم 
�ملتو�سط���ة، وم�ستويات �لتباي���ن، و�الرتباطات بني 
�ملتغر�ت، و�لدميومة من يوم الآخر، توليد� جيًد�.

�أد�ة  بو�سفه���ا  �لع�سو�ئي���ة  �ملول���د�ت  �عتم���اد  مت 
رخي�س���ة �لثمن ميكن من خلله���ا توليد متغّر�ت 

�إدخ���ال ُت�ستخ���دم يف مناذج تقدي���ر �لتاأثر�ت. يف 
عل���م �ملياه مث���ًل، ُت�ستعمل تلك �ملول���د�ت لنمذجة 
معدالت ت�ساقط �الأمطار ملحاكاة تاأثر�ت �الأمطار 
�سدي���دة �لغ���ز�رة عل���ى �أحو�����س جتميع �ملي���اه)1( 
�الأمط���ار  "حم���اكاة  �لق�س���رة  �ملقال���ة  )ر�ج���ع 
�لق�سوى يف منطق���ة �ل�سيفني Cévennes")2( يف 
فرن�سا(. كم���ا ي�سمح ��ستخد�مه���ا يف �إد�رة �لبيئة 
�أو تولي���د �لطاقة �ملتج���ددة بنمذجة عدة متغر�ت 
خا�س���ة بالطق����س يف �آن و�ح���د، �سريط���ة �أن تكون 
�ملعطيات مرتبط���ة مبحطة �أر�س���اد جوية و�حدة. 
كم���ا ت�ستعمل �لنماذج �لزر�عي���ة �سل�سل �لبيانات 
�ملناخي���ة �لت���ي تنتجها ه���ذه �ملول���د�ت �لع�سو�ئية 
وذلك به���دف در��سة تاأث���ر �سيناريوهات خمتلفة 

للتغر�ت �ملناخية على �ملح�سول �لزر�عي.

مستقبل المولدات العشوائية
تتق���دم �الأبحاث �حلالية يف جم���ال �ملولد�ت �لع�سو�ئية على �سعيدي���ن: فمن جهة، نبحث 
ع���ن كيفية تطبيق �ملحاكاة �لع�سو�ئي���ة على م�ستوى مناطق �أو�سع. وذلك من خلل �لربط 
�مل���كاين لنتائ���ج �ملحاكاة �ملولدة عن ع���دة حمطات �أر�ساد جوية، ومن خ���لل �ال�س�تقر�ء 
مب�ساع���دة �الأدو�ت �جلي���و �إح�سائية)3( للمناطق �لتي ال توج���د فيها حمطات قيا�س. ومن 
جه���ة �أخرى، فاإن �ملول���د�ت �حلالية �سيئة �الأد�ء يف حماكاة �الأح���د�ث �لق�سوى كموجات 
�حلر�رة �أو �ل���ربد، �أو �لرياح �ال�ستثنائية، �أو فرت�ت �جلفاف �لطويلة. من �ملمكن حت�سني 

�أد�ء �ملولد�ت يف مثل هذه �حلاالت باالعتماد على نظرية �الحتماالت للقيم �لق�سوى)4(.
وهك���ذ�، نح�س���ل على �أدو�ت ت�سمح باإع���ادة توليد عدد �أكرب من �حل���االت �ملختلفة. وهي 
�أف�س���ل من غرها يف مو�س���وع تقييم تد�عي���ات �سيناريوهات مناخي���ة م�ستقبلية متعددة 

�الأ�سكال.


