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 تشھد بورتالند وجنوب بورتالند بالفعل تغیر المناخ
 وتأثیراتھ. المناخ ظاھرة طبیعیة ، لكن معدل تغیر المناخ
 العالمي لم یسبق لھ مثیل. ارتفعت درجات الحرارة العالمیة
 مع إطالق النشاط البشري غازات الدفیئة الزائدة التي
 تحبس الحرارة في جونا. من المتوقع أن تستمر توقعات
 المناخ في ارتفاع درجات الحرارة وزیادة ھطول األمطار
 وتقلیل تساقط الثلوج وارتفاع مستویات سطح البحر في
 القرن المقبل. مستقبل واحد المناخ ھو عملیة بورتالند
 المشتركة وجنوب بورتالند لضمان الحد من مساھمتنا في
شدة تغیر المناخ والتكیف مع التغییرات التي یمكننا توقع

 التوقعات المناخي، وتاثیره فئ االتجاھات بورتالند و 
جنوب بورتالند

المزید من األمطار وأقل ثلج

زیادة درجات الحرارة

ارتفاع مستوى سطح البحر

 لقد تم زیادة  الشدید فئ ھطول االمطار مقارنة بائ 
 مناطق، من اتجاه شمال الشرقي الوالیات المتحدة

.االمریكیة

 انخفض موسم الثلج في  
المتوسط عبر مین منذ أواخر 

القرن التاسع عشر

 انخفاض في تساقط
 الثلوج منذ أواخر القرن

۱٥ التاسع عشر

 انخفاض بنسبة ٤۰ ٪ في إجمالي الثلج المتراكم بحلول عام  ۲۰٥۰

 ضیاع سقوط الثلج خالل القرن الماضي وتوقع انخفاض آخر
لمدة أسبوعین بحلول عام ۲۰٥۰

زیادة في كمیة األمطار التي تھطل 
في األوقات الشدیدة بین عامي 

۱۹٥۸ و ۲۰۱۰ في الشمال 
الشرقي 

زیادة في إجمالي ھطول األمطار 
السنوي منذ عام۱۸۹٥ عبر والیة 

مین

 زیادة في إجمالي ھطول األمطار 
السنوي بحلول نھایة ھذا القرن في 

خلیج كاسكو
٪

۰۷

۱٤-۷

زیادة الفیضانات
 تلوث البحیرات واألنھار

تھدید الحیاة البریة والنباتات 

 إصالحات مكلفة على البنیة التحتیة والطرق
فقدان الترفیھ الشتوي واإلیرادات

الفرصة والتحدي لمستقبل تأطیر مین

 تغیر المناخ في بورتالند وجنوب
بورتالند

أقل ثلوج                   المزید من األمطار

 مستقبل
 مناخي
واحد

 ٦ انج

٪ ٪

اآلتاثیرات



زیادة درجات الحرارة على األرض وفي المحیط

 ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنویة في
والیة ماین بین عامي ۱۸۹٥ و ۲۰۱٤

الزیادة المتوقعة بین اآلن و ۲۰٥۰

والحیوانیة في مین النباتیة  األنواع  ۲/۳من  تھدید 
تعطل توقیت إنتاج شراب القیقب

من أسرع  البحر بشكل  مستوى سطح   ارتفاع 
الماضیة عام  آالف  الخمسة  خالل  وقت  أي 

البحر مستوى سطح  ارتفاع 

السنة     انج في 
البحر مستوى سطح  رتفاع  الحالي  العالمي     المعدل 

انج  ۸
  ارتفاع مستوى سطح البحر منذ عام ۱۹۱۲ في بورتالند

٤.۳-.۱ فیت٥
ومیناء میناء بورتالند  البحر في  منسوب سطح   ارتفاع 

عام  ۲۰٥۰ ساوث بورتالند في 

المالحة المستنقعات  اختفاء 
األرض الشواطئ فقد 

الفیضانات تتحرك باتجاه تغطیة  مناطق 
االرض

التأمین ارتفاع تكالیف 

ایستىرسز للنور  التردد  قوة  زیادة في 

المحیطات تحمض 

الجفاف ارتفاع فرص 

االقتصادیة والفرص  التحدیات 
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المناخیة  االتجاھات 
واآلثار البارزة 

۳ د.ف

۳-٥ د.ف

الحرارة المرتبط بزیادة  والموت  األمراض 
ارتفاع في حاالت مرض الیم

فى المحیط

 یشھد خلیج مین ارتفاًعا في
 درجات الحرارة بمعدل یزید عن

۹۹٪ من محیط العالم

۰.۰٤ د.ف
 لزیادة السنویة في متوسط درجة حرارة

 السطح في خلیج مین منذ عام ۲۰۰٤

على األرض

تسخن الشتاء بمعدل أسرع من الصیف

 انج خالل
الفینیات

   من األیام المتوسطة
 انج خالل ال ۱۰ ٤فوق  ۹٥ ْف

سنوات من ۲۰٥۰
##۱۳

اآلتاثیرات

۰.۰۷

اآلتاثیرات
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