اسيدي شدن اقيانوس ها
اصطالح  pHتیاًگز هیشاى اسیذی تَدى یا قلیایی تَدى یک هادُ است کِ اس صفز تا  14درخِ تٌذی هیشَد .در
حالت هعوَلی پی اذ آب  7است یا در ٍاقع خٌثی است ٍلی اگز اس  7تداٍس کٌذ قلیایی هی شَد ٍ پاییي تز اس 7
ًیش اسیذی هیشَد .دی اکسیذ کزتي هَخَد در َّا تیشتز ًاشی اس سَختي سَختْای فسیلی کارخاًدات صٌعتی
حاصل هیشَد ٍ اس طزیق خذب تَسط اکَسیستن ّای خشکی (گیاّاى ٍ درختاى) ٍ اقیاًَسْا اس اتوسفز حذف
هیشَد .خذب دی اکسیذ کزتي تَسط اقیاًَسْا تاعث هی شَد تا دی اکسیذ کزتي تا آب ٍاکٌش ًشاى دادُ ٍ
تثذیل تِ اسیذکزتٌیک شذُ ٍ تِ دًثال آى تاعث اسیذی شذى آب اقیاًَسْا هی شَد .در آتْای اسیذی خذب دی
اکسیذ کزتي صَرت ًویگیزد.
در قزى اخیز فعالیت ّای صٌعتی اًساًی تا افشایش گاس ّای گلخاًِ ای تخصَص دی اکسیذ کزتي در اتوسفز
سهیي هَج ب گزم شذى ٍ تاال رفتي اسیذیتِ آب اقیاًَس ّای خْاى شذُ است

 .تا اسیذی شذى اقیاًَسْا

هزخاًْای سخت قادر ًخَاٌّذ تَد کزتٌات کلسین هَرد ًیاس در ساختار اسکلتی شاى را خذب کٌٌذ  .تاالرفتي
اسیذیتِ آب دریا هَخة کاّش آّک ساسی ٍ رشذ خاًذاراى آّک ساس اس خولِ هزخاى ّای آبسٌگ ساس
شذُ است .کاّش رشذ ٍ افشایش هیشاى هزگ ٍهیز هزخاى ّای آتسٌگ ساس ،کاّش ٍ حتی تخزیة کاهل تٌَع
سیستی ،صیادی هحلی ٍ صٌعت گزدشگزی در هٌاطق ساحلی را تِ دًثال دارد.
در خلیح فارس آتسٌگ ّای هزخاًی در آب ّای ساحلی اطزاف تسیاری اس خشایز ٍ سَاحل پزاکٌذگی دارًذ .
ایي سیست تَم ّا در تاتستاى تاالتزیي دها ٍ در سهستاى پاییي تزیي دها را در هقایسِ تا سایز سیستگاُ ّای هزخاًی
خْاى تدزتِ هی کٌٌذ  .خصَصیات سیستی هٌحصز تِ فزد آتسٌگ ّای هزخاًی خلیح فارس ،فزصت هطالعات
ٍم ّای هزخاًی خْاى تِ ارهغاى آٍردُ است.
استثٌایی را در راتطِ تا شٌاخت اثزات تغییزات اقلیوی تز سیست ب

