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أسباب محتملة
ــك إســبانيا  ــة، مبــا يف ذل ــدول األوروبي ــد مــن ال تشــهد العدي
وفرنســا وإيطاليــا واململكــة املتحــدة، ارتفاعــاً قياســياً يف 
ــو 10  ــد بنح ــي تزي ــرة، والت ــة األخ ــرارة باآلون ــات الح درج
درجــات مئويــة، عــن متوســط درجــات الحــرارة يف هــذا 

ــابقة.  ــوام الس ــت باألع الوق

وســجلت درجــات الحــرارة ببعــض املــدن األوروبيــة 
مســتويات قياســية، متجــاوزة 40 درجــة مئويــة، وذلــك ألول 
ــال، إصــدار  مــرة عــى اإلطــاق، مــا دفــع، عــى ســبيل املث
مكتــب األرصــاد الجويــة يف اململكــة املتحــدة أول إنــذار 
ــر  ــذي يش ــتثنائية، وال ــرارة االس ــات الح ــأن درج ــر بش أحم
للتأثــرات الخطــرة لدرجــات الحــرارة املُســجلة عــى األفــراد. 
وميكــن إيضــاح أهــم األســباب الكامنــة وراء موجــات الطقــس 

ــايل: ــى النحــو الت ــا، ع ــي تشــهدها أوروب الحــارة الت

1- التغــرات املناخيــة: يٌرجــح بعــض علاء املنــاخ أن الظواهر 
املناخيــة املتطرفــة، ومنهــا موجــات الحــر الشــديد والجفــاف 
الــذي تشــهده بعــض الــدول حاليــاً، يعــود إىل االحتبــاس 
ــي  ــة، الت ــرارة املتطرف ــات الح ــت درج ــراري األريض. وبات الح
ــوايل  ــراً بح ــر توات ــنوات، أك ــرة كل 10 س ــدث م ــت تح كان

ــع مــرات.  ــاث أو أرب ث

وينجــم التغــر املناخــي، بحســب تيــار مــن العلــاء، 
عــن االنبعاثــات الكربونيــة الصــادرة عــن مختلــف األنشــطة 
االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك حــرق الوقــود األحفــوري. ومؤخــراً، 
لجــأت بعــض الــدول األوروبيــة إىل اســتخدام الفحــم يف 
تشــغيل محطــات الكهربــاء ملواجهــة أزمــة الطاقــة واحتاليــة 
توقــف اإلمــدادات الروســية، مــا ســيؤدي لزيــادة االنبعاثات. 

الدفيئــة قــد جعلــت  انبعاثــات غــازات  ويُاحــظ أن 
ــة يف  ــاً أعــى بحــوايل 1.2 درجــة مئوي درجــات الحــرارة عاملي
ــي  ــرات الت ــجلة يف الف ــتويات املس ــة باملس ــط، مقارن املتوس
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شــهدت العديــد مــن الــدول األوروبيــة مؤخــرًا موجــة مــن الطقــس الحــار، والتــي يفســرها البعــض كنتيجــة 
مباشــرة للتغيــرات المناخيــة، وتزايــد انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وفــي حيــن أن موجــات الحــر التــي تتعــرض 
ــرة تلــك الموجــات وطــول أمدهــا، خاصــة  ــد وتي ــد هــو تزاي ــدة، فــإن الجدي ــا ليســت بظاهــرة جدي لهــا أوروب
ــًا فــي هــذا الســياق أن يصاحــب تلــك الموجــات بعــض  ــل خطــرًا حقيقي ــة. ومــا يمث ــا الغربي فــي دول أوروب
التداعيــات الســلبية علــى القطــاع الزراعــي؛ مثــل تضــرر إنتــاج بعــض المحاصيــل وجفــاف التربــة، خاصــة إذا مــا 

لــم يتــم تــدارك الموقــف عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات للتكيــف مــع تلــك الموجــة، أوالحــد مــن تأثيرهــا. 

أضــرار محتملــة: تأثيــر موجــات الطقــس الحــار علــى النشــاط الزراعــي األوروبــي, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1600، 27 يوليــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ســبقت الثــورة الصناعيــة. وبعكــس ذلــك، يــرى علــاء 
آخــرون أن ظــروف الطقــس الحــاد تنــدرج تحــت مــا يســمى 

“دورات املنــاخ الطبيعــة”.

2- دوران الغــاف الجــوي: يرشــح بعض املتخصصــن يف املناخ 
ــا  ــل أوروب ــي تجع ــباب الت ــن األس ــة ضم ــارات النفاث أن التي
ــط  ضمــن املناطــق املعرضــة ملوجــات الحــر الشــديدة. وترب
بعــض الدراســات بــن حــدوث موجــات الحــر وبــن التيــارات 
ــار  ــن تي ــارة ع ــو عب ــايل، وه ــرة الش ــف الك ــة يف نص النفاث
مــن الهــواء املتدفــق ذي رسعــة عاليــة للغايــة، إذ تتســبب يف 
ارتفــاع درجــات الحــرارة عندمــا يقــوم بتكويــن مناطــق مــن 
ــؤدي  ــا ي ــة، م ــاح الضعيف ــايل والري ــط الع ــواء ذي الضغ اله
لراكــم موجــات حراريــة شــديدة. وأشــارت الدراســات إىل أن 
ــرارة  ــن موجــات الح ــر حــوايل 100% م ــارات تف ــك التي تل
ــة، ونحــو 30% مــن املوجــات  ــا الغربي التــي تشــهدها أوروب

ــا بأكملهــا. ــة التــي تشــهدها أوروب الحراري

أضرار القطاع الزراعي
تؤثــر الظواهــر املناخيــة املتطرفــة مثــل، الجفــاف أو موجــات 
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــات النشــاط الزراعــي كاف الحــر، عــى عملي
إنتاجيــة املحاصيــل. وتشــر نتائــج بعــض الدراســات إىل 
ــذرة والقمــح عــى  ــاج محصــول ال ــن يف أحجــام إنت أن التباي
املســتوى العاملــي، ميكــن تفســره بتقلــب املنــاخ والظواهــر 
املناخيــة املتطرفــة خــال مواســم النمــو. وعليــه، فمــن 
املتوقــع أن تســفر موجــات الحــر الشــديد عــن بعــض 
التداعيــات الســلبية املبــارشة عــى القطــاع الزراعــي األورويب، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــن إيضاحــه ع ــا مُيك ــو م وه

1- جفــاف الرتبــة: مــن املحتمــل أن تتســبب موجــات الحرارة 
الشــديدة يف خفــض درجــة رطوبــة الربــة، وجفافهــا، خاصــة 
ــا  ــرة يف أوروب ــار غزي ــول أمط ــدم هط ــات بع ــل التوقع يف ظ
خــال الفــرة املقبلــة، مــا يؤثــر ســلباً عــى حجــم وجــودة 

املحاصيــل التــي يتــم حصادهــا، بــل وإىل هــاك بعضهــا. 

ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن مركــز البحــوث املشــركة 
ــة يف  ــة األوروبي ــع للمفوضي )Joint Research Centre( التاب
ــاد األورويب،  ــن دول االتح ــوايل 44% م ــإن ح ــو 2022، ف يولي
ــة إىل اململكــة املتحــدة، معرضــة ملســتويات جفــاف  باإلضاف

ــديدة.  ش

اإليطاليــن  للمزارعــن  الوطنــي  االتحــاد  أوضــح  كــا 
“كولديريتــي” أن قرابــة نصــف املــزارع اإليطاليــة باتــت 
ــاف يف ظــل  ــل، نتيجــة الجف معرضــة لخطــر هــاك املحاصي
ارتفــاع درجــات الحــرارة، مــا يتســبب يف خســائر قــد تبلــغ 

ــورو. ــارات ي ــوايل 3 ملي ح

2- اســتنزاف منســوب امليــاه الجوفيــة: ينجــم عــن موجــات 
ــن  ــاه م ــات للمي ــجار والنبات ــاص األش ــددية امتص ــر الش الح
ــا  ــاة، م ــد الحي ــى قي ــاء ع ــا البق ــاق األرض يف محاولته أع
يــؤدي إىل اســتنزاف منســوب امليــاه الجوفيــة الــذي تعتمــد 
عليــه الــدول لدعــم القطاعــات مختلفــة خــال فــرات 

ــاف. الجف

3- حرائــق الغابــات: تتســبب موجــات الحــر يف انتشــار 
ــدان األوراح وإجــاء  ــا فق ــا ينجــم عنه ــات، م ــق الغاب حرائ
املواطنــن مــن منازلهــم، فضــاً عــن تدمــر آالف الهكتــارات، 
واملســاحات املزروعــة. وقــد تســببت الحرائــق يف بلــدان 
االتحــاد األورويب يف تدمــر أكــر مــن 500 ألــف هكتــار خــال 
عــام 2021، ليعــد بذلــك ثــاين أكــر املواســم ســوءاً بعــد عــام 
2017، وهــو اتجــاه قابــل لاســتمرار يف العــام الجــاري بســبب 

الطقــس الحــار.

ــل: مــن املتوقــع أن تتــرر  ــاج بعــض املحاصي 4- تــرر إنت
ــام  ــا يف الع ــة يف أوروب ــل الزراعي ــة عــدد مــن املحاصي إنتاجي
الجــاري، حيــث قــد يراجــع إنتــاج القمــح يف فرنســا بنســبة 
7% هــذا العــام. ووفقــاً لتقديــرات منظمــة “جريســت” 
)Grist( مــن الــوارد أن تدمــر ظــروف املنــاخ الحــارة والجافــة 
ــذرة وعلــف  ــأرز وال ــث املحصــول املوســمي ل ــا ثل يف إيطالي

ــات كحــد أدىن.  الحيوان

ــا مــن بعــض  ــاج أوروب ومــن املتوقــع أيضــاً انخفــاض إنت
املحاصيــل الجذريــة، والتــي ال تتحمــل اإلجهــاد الحــراري 
وظــروف الجفــاف، مثــل، البطاطــس وبنجــر الســكر. وضمــن 
مؤخــراً  األوروبيــة  املفوضيــة  خفضــت  أخــرى،  أســباب 
ــن  ــون ط ــن 130 ملي ــح م ــول القم ــاج محص ــا إلنت تقديراته
ــاج  ــة تراجــع إنت ــع املفوضي ــا تتوق ــون طــن. ك إىل 125 ملي
الحبــوب بشــكل عــام بحــوايل 2.5%، مقارنــة مبســتويات 

العــام املــايض 2021.

ــات  ــة: أدت موج ــات الزراعي ــل املنتج ــات نق ــر عملي 5- تأثُ
ــاه يف نهــر الرايــن،  الحــر الشــديد إىل انخفــاض منســوب املي
ــلع  ــة وس ــات الزراعي ــل املنتج ــتخدامه لنق ــم اس ــذي يت وال
أخــرى، مثــل الفحــم والنفــط وإنتــاج املــواد الكيميائيــة، مــا 
يؤثــر عــى حركــة النقــل النهــري يف أوروبــا. وقــد يُزيــد ذلــك 
ــاد  ــا: االقتص ــادات ومنه ــض االقتص ــى بع ــوط ع ــن الضغ م
األملــاين؛ نظــراً ألن حــوايل 80% مــن نقــل البضائــع عــر 

ــر. ــذا النه ــى ه ــد ع ــة يعتم ــة الداخلي ــرات املائي املم

تداعيات إضافية 
إىل جانــب النشــاط الزراعــي، مــن املتوقــع أن يتأثــر أداء 
عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة داخــل أوروبــا بســبب ارتفــاع 
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درجــات الحــرارة عــن معدالتهــا الطبيعيــة، مــا يــرك عــدداً 
مــن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية عــى النحــو التــايل:

1- تراجــع الناتــج اإلجــايل: تشــر دراســة لبنــك إنجلــرا إىل 
ــة  ــاع لدرجــات الحــرارة عــن مســتوياتها الطبيعي أن كل ارتف
بنحــو 1 درجــة مئويــة، مــن شــأنه أن ينجــم عنــه انخفــاض 
ــر  ــك تأث ــرد ذل ــبة 0.01%، وم ــايل بنس ــي اإلج ــج املح النات
حركــة البيــع والــراء، وانخفــاض إنتاجيــة العــال وغــر ذلــك 

مــن العوامــل.

2- زيــادة معــدالت التضخــم: يوضــح البنــك املركــزي األورويب 
أن درجــات الحــرارة غــر الطبيعيــة ميكــن أن تــؤدي إىل 
ارتفــاع التضخــم، خاصــة بالنســبة للمــواد الغذائيــة. وتتوقــع 
ــادي 243  ــتهلك األورويب الع ــق املس ــز” أن ينف ــة “أليان رشك
ــة  ــة مقارن ــات الغذائي ــن املنتج ــلة م ــى س ــة ع ــورو إضافي ي
بعــام 2021، قبــل أخــذ التضخــم الناتــج عــن موجــات الحــر 
يف االعتبــار، وهــو مــا يعنــي أن التضخــم الحــايل الــذي يعانيــه 
االتحــاد األورويب مرشــح للزيــادة بفعــل ارتفــاع درجــات 

الحــرارة.

3- ارتفــاع اســتهاك الطاقــة: مــن املتوقــع أن تــؤدي موجــات 
الطقــس الحــار الرتفــاع اســتهاك الكهربــاء الناجــم عــن 

التكييفــات  تشــغيل  زيــادة 
التيــار  فقــدان  أو  الهوائيــة 
الكهربــايئ. مــن ناحيــة أخــرى، 
مــن املحتمــل تراجــع منســوب 
امليــاه يف عــدد مــن األنهــار 
بالحــرارة  تأثــراً  األوروبيــة 
معــدالت  وتراجــع  املرتفعــة 
هبــوط األمطــار، ولعــل مــن 
نهــر  حاليــاً  املتأثريــن  أبــرز 
بــو اإليطــايل، والــذي ســجل 
منســوبه مســتويات قياســية 
مــن االنخفــاض، مــع األخــذ يف 
ــر  ــر يعت ــار أن هــذا النه االعتب
ــري  ــرب وال ــاه لل ــدراً ملي مص

الكهرومائيــة. والطاقــة 

تكــرار  فــرص  عــن  أمــا 
الطقــس الحــاد، فتشــر أغلــب 
حــدوث  أن  إىل  التوقعــات 
الحــار  الطقــس  موجــات 
ســيكون أكــر تواتــراً بالقــارة األوروبيــة يف املســتقبل القريــب، 
وقــد أوضحــت بعــض التقديــرات أن موجــة الطقــس الحــار 
ــت  ــث ارتفع ــام 2019، حي ــال ع ــا خ ــهدتها أوروب ــي ش الت
ــة،  ــدول األوروبي ــن ال ــد م ــا درجــات الحــرارة يف العدي حينه
ومنهــا اململكــة املتحــدة لتصــل إىل مســتوى قيــايس بلــغ 
38.7 درجــة مئويــة، أصبحــت أكــر احتــاالً 10 مــرات عــى 
األقــل. كــا تشــر بعــض الدراســات إىل أن اململكــة املتحــدة 
ــاع درجــات الحــرارة  ــرات الرتف ــر عرضــة 10 م أصبحــت أك

ــة.  ــة مئوي ــتوى الـــ 40 درج ــوق مس ف

ومــن ثــم، يقتــي ذلــك مــن الحكومــات األوروبيــة 
اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للتعامــل مــع الظواهــر 
املناخيــة املتطرفــة، كموجــات الحــرارة الشــديدة، والحــد 
ــال  ــن خ ــك م ــي، وذل ــاط الزراع ــى النش ــا ع ــن تداعياته م
ــر  ــل أك ــة محاصي ــي، وزراع ــاج الزراع ــكل اإلنت ــل هي تعدي
ــاً إىل جنــب مــع  مقاومــة للحــرارة الشــديدة والجفــاف، جنب
ــر  ــز بدرجــة أك ــام الركي ــري، أي بشــكل ع ــل طــرق ال تعدي
عــى زيــادة مرونــة األنظمــة الزراعيــة، لتصبــح أقــل عرضــة 

للصدمــات املناخيــة. 

إنتاج المحاصيل في االتحاد األوروبي (بالمليون هكتار)

المصدر: المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي "يوروستات"، يوليو 2022
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