تغییطات آب ٍ َّایی – اسیسی ضسى ٍ ظیست تَم ّای زضیایی
آغاظ اًمالب غٌؼتی ٍ استفازُ گستطزُ اظ اًَاع سَذت ّای فسیلی هَ جة ایجاز تحَالت گستطزُ زض ظًسگی
اًساى ضس اها تِ هَاظات آى ػَاضؼ ٍ آثاض هٌفی تسیاضی تط جَاهغ اًساًی ٍ هحیف ظیست ظهیي تطجای گصاضتِ
است .افعایص تسیاض ظیاز گاظ ّای ًاضی اظ احتطاق سَذت ّای فسیلی تا اثط گلراًِ ا ی ذَز هَجة افعایص
هیاًگیي زهای َّای ظهیي گطتِ ٍ قثك تطضسی هحممیي  ،آب ٍ َّای وطُ ظهیي ضا تحت تاثیط لطاض زازُ است .
زی اوسیس وطتي حاغل اظ احتطاق یىی اظ هْوتطیي گاظّای حاغل اظ فؼالیت ّای اىساًی است.
زاًطوٌساى تَاًستِ اًس چطن اًساظ تلٌس هستی اظ هیعاى ایي گاظ زض ظهاى ّای هرتلف ضا تا آًالیع حثاب ّای َّایی
وِ زض ید ّا ی قثیؼی هحػَض ضسُ اًس تسست آٍضًس  .تا استفازُ اظ ایي آضضیَ قثیؼی آًْا هتَجِ ضسُ اًس وِ
غلظت اتوسفطی زی اوسیس وطتي تطای چٌس ّعاض سال ثاتت تَزُ اها تا آغاظ زٍضُ غٌؼتی ضسى اظ سال ّای
 1800هیالزی تِ تؼس افعایص سطیؼی پیسا وطزُ است  .زض حال حاؾط هیعاى ایي گاظ ًسثت تِ چٌس غس سال لثل
یؼی ذَز
افعایص  30زضغسی ضا ًطاى هی زّس ٍ پیص تیًی هی ضَز وِ تا پایاى ایي لطى تِ زٍ تا سِ تطاتط حس قة
تطسس.
ایي تَلیس ػظین زی اوسیس وطتي ػوستا اظ سَذتي هٌاتغ اًطغی فسیلی ّوچٍى ًفت ،شغال سٌگ ٍ گاظ قثیؼی
ّای فسیلی فالس ایعٍتَج ضازیَ اوتیَ
ًاضی ضسُ است .تط ذالف وطتي تطىیل زٌّسُ اضگاًیسن ّای ظًسُ ،سَذت
وطتي  14تَزُ ٍ یا همازیط ًاچیعی اظ آى ضا زاضًس ٍ تیطتط ٍاجس ًسثت ثاتتی اظ زٍ ایعٍتَج پایساض وطتي یؼٌی
ایعٍتَج ّ 13 ٍ 12ستٌس تٌاتطایي احتطاق سَذت ّا یه اثط ایعٍتَپی هتفاٍت ضا زض اتوسفط تط جای هی گصاض ز
وِ هطرع وٌٌسُ هٌثغ تَلیس آى است.
هكالؼات ٍ تطضسی ّایی وِ اظ زِّ ّطتاز هیالزی تِ تؼس تا تالش الیاًَس ضٌاساى اًجام گطزیسُ پیطٌْاز هی وٌس
وِ اظ آغاظ اًمالب غٌؼتی تاوٌَى حسٍز ًیوی اظ وطتي آظاز ضسُ اظ سَذت ّای فسیلی تَسف الیاًَس ّا
جصب ضسُ است .اها جصب زی اوسیس وطتي ٍالؼا چِ تاثیطاتی تط هحیف ظیست زضیایی زاضتِ است؟ تَغیف ٍ
تططیح ایي اثطات هستلظم ٍضٍز تِ هثحث ضیوی آب است  .زی اوسیس وطتي حل ضسُ زض آب ) (CO2زض تطویة
تا هَلوَلْای آب اسیس وطتٌیه ضا تِ ٍجَز هی آٍضز ) ،(H2CO3اسیس ؾؼیفی وِ زض ًَضاتِ ّای گاظ زاض ّن
هَجَز است .اىحالل اسیس زض آب هَجة تَلیس یَى ّای
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ًیه ٍ همساض ووی ّن وطتٌات هی گط زز.
و وطب

تسیي تطتیة هرلَقی اظ تطویثات ٍ یَى ّای هرتلف وطتي زاض زض آب حاغل هی ضَز.

ًتیجِ هطرع ایي اًحالل افعایص غلظت یَى ّیسضٍغى است وِ ضیویساى ّا هؼوَال آى ضا تا همیاس آضٌای pH
تیاى هی وٌٌس  .واّص یه ٍاحسی  pHیؼٌی افعایص زُ تطاتطی غلظت یَى ّای ّیسضٍغى ٍ اسیسی ضسى تیطتط
آب ،زض حالیىِ افعایص یه ٍاحسی آى تِ هؼٌای واّص زُ تطاتطی زض یَى ّای ّیسضٍغى ٍ تغییط تِ سوت
للیایی ضسى است pH .آب زضیا تیي  8تا  8.3هی تاضس وِ ًطاى هی زّس ایي آب اظ للیائیت ووی تطذَضزاض است.
جصب زی اوسیس وطتي تَسف آب هَجة ضسُ است وِ  pHآب زضیا زض ظهاى حاؾط حسٍز  0/1زضجِ ووتط
اظ آغاظ اًمالب غٌؼتی تاضس  .چٌاًچِ جَاهغ غٌؼتی جْاى زض استفازُ اظ سَذت ّای فسیلی تجسیس ًظط ولی
ًىٌٌس پیص تیٌی هی ضَز وِ  pHآب الیاًَس تا سال  2100هیالزی  0/3زضجِ زیگط واّص یاتس.

ایي تغییطات  pHوَچه تِ ًظط هی ضسٌس اها تسیاض ّطساضزٌّسُ ّستٌس  .آظهایطات اذیط ًطاى هی زٌّس وِ ایي
تغییطات تطای تؼؿی اضگاًیسن ّای زضیایی ظیاى آٍض ّستٌس ترػَظ آًْایی وِ تطای ساذت غسف ّا یا زیگط
اجعای تسى ذَز تِ وطتٌات ولسین هحیف ٍاتستِ اًس.
یىی اظ هَاضز ًگطاى وٌٌسُ زض واّص ً ٍ pHتیجتا واّص غلظت یَى وطتٌات ایي است وِ ٍؾؼیت ایجاز ضسُ
هی تَاًس تَاًایی تؼؽی هَجَزات زض تَلیس وطتٌات ولسین الظم تطای پَستِ ذَز ضا زچاض هطىل وٌس ٍ هَجة

تطٍظ اذتالل زض ضضس ٍ ًوَ آًْا ضَز  .تؼؿی اظ فطاٍاى تطیي هیىطٍاضگاًیسن ّایی وِ اظ ایي ٍؾغ هتاثط هی ضَ ىز
گطٍّی اظ فیتَپالًىتَى ّا تِ ًام وَوَلیتَفَضیسّا ّستٌس وِ اظ لكؼات وَچه وطتٌات ولسین پَضیسُ ضسُ
اًس ٍ هؼوَال زض ػومی ًعزیه تِ سكح آب الیاًَس ّا ضٌاٍضًس  .اظ زیگط گطٍُ ّای هْن پالًىتًَی هی تَاى اظ
فطاهیٌیفطا ٍ پتطٍپَزا ًام تطز .ایي هَجَزات وَچه هٌثغ غصایی هْوی تطای هاّیاى ٍ پستاًساضاى زضیایی ّوچٍى
ٍال ّا هحسَب هی ضًَس.
ًگطاًی هْن زیگط زض هَضز اتفالی است وِ هی تَاًس تطای هطجاى ّا ضخ زّس  .آىّا اسىلتی وطتٌات ولسیوی ضا
هی ساظًس وِ تِ هطٍ ض آتسٌگ ّای هطجاًی ضا ضىل هی زّس  .آتسٌگ ّایی وِ جعٍ هتٌَع تطیي ٍ هَلستطیي
ظیست تَم ّای زضیایی هحسَب هی ضًَس  .جلثه ّای هطجاًی ( جلثه ّایی وِ آًْا ّن لازض تِ تطضح
وطتٌات ولسین تَزُ ٍ اغلة ضثیِ هط جاى ّا ّستٌس ) ًیع زض ولسیفیِ ضسى ( آّىی ضسى ) ایي هٌاقك ضطوت
زاضًس.
ی زاضىز وِ زاذل سلَل ّای هطجاى ظًسگی هی
هطجاىّا ضًگ ّای ظیثای ذَز تِ ٍاسكِ جلثه ّای ّوعیست
وٌٌس .زض پاسد تِ اًَاع هرتلف استطس ّای هحیكی ،ایي جلثه ّا گاّی هیعتاى ذَز ضا تطن هی وٌٌس .زض ایي
حالت اسىلت وطتٌات ولسیوی سفیس ضًگ هطجاى ًوایاى هی ضَز وِ آى ضا سفیس ضسگی هطجاًی هی ًاهٌس .
سفیس ضسگی زض ضطایكی ّوچَى گطهای تیش اظ حس هی تَاًس ضخ زّس ٍ زاًطوٌساى گواى هی وٌٌس وِ اسیسی
ضسى الیاًَس ّا چٌیي پسیسُ ّایی ضا تطسیس هی وٌس.
اها هطجاى ّا ٍ زیگط هَجَزات زضیایی آّه سا ظ تا اسیسی ضسى الیاًَس ّا تِ قطق زیگطی ًیع هتاثط هی ضًَس
وِ زض ًتیجِ پَستِ یا غسف ّای آًْا ػوال هتالضی هی گطزًس .تطای ایجاز زضن تْتطی اظ ایٌىِ وسام فطم ّای
حیات زض هؼطؼ تیطتضیي ضیسه لطاض زاضًس تَؾیح هرتػطی اظ ضیوی ایي فطایٌس ّا هَضز ًیاظ است  .وطتٌات
ولسین زض هطجاى ّا یا زض غسف زیگط هَجَزات زضیایی تِ زٍ فطم هؼسًی هطرع زیسُ هی ضًَس :ولسیت ٍ
آضاگًَیت .تؼؿی اضگاًیسن ّای تطضح وٌٌسُ ولسیت  ،هٌیعین ضا ًیع تِ ایي هرلَـ اؾافِ هی وٌٌس  .آضاگًَیت ٍ
ولسیت هٌیعین لاتلیت اًحالل تیطتطی ًسثت تِ ولسیت هؼوَلی زاضًس ،تٌاتطایي هطجاى ّا ٍ پتطٍپَزّا وِ ّط زٍ
آضاگًَیت تَلیس هی وٌٌس ٍ ّوچٌیي جلثه ّای وَضالیي وِ ولسیت هٌیعین تَلیس هی وٌي ز ًسثت تِ اسیسی
ضسى آب آسیة پصیطی تیطتطی زاضًس.

ضىل -اثطات تالمَُ افعایص زی اوسیس وطتي اتوسفط تط هیعاى ولسیفیىاسیَى هٌاقك هطجاًی.
حاللیت وطتٌات ولسین اساسا تا غلظت یَى وطتٌات ( ٍ تٌاتطایي تكَض غیط هستمین  ) pHهطتثف است  ،اها تِ
هتغیطّای زیگطی ّوچَى زها ٍ فطاض ّن تستگی زاضز  .زض ضطایف جس یس هحیكی وِ جَاهغ غٌؼتی ایجاز وٌٌسُ
سیاضی اظ آتْای سطز ػومی تِ آى اًساظُ اسیسی ضسُ اًس وِ وِ تتَاًٌس پَستِ یا غسف ّای
آى تَزُ اًس  ،ب
وطتٌات ولسیوی ضا حل وٌٌس ٍ تِ ػثاضتی تِ حالت ظیطاضثاع ضسیسُ اًس اها آتْای ون ػوك سكحی ٍ گطم توایلی
تِ اًحالل هَاز هؼسًی ولسیت ٍ آضاگًَیت ًساضًس وِ تِ آًْا فَق اضثاع هی گَیٌس  .حس فاغل تیي ایي زٍ ترص
ضا ذف تطاظ اضثاع هی ًاهٌس وِ پاییي تط اظ آى هَاز ضطٍع تِ اًحالل هی وٌٌس  .جطیاى زی اوسیس وطتي اظ اتوسفط
اضةع تطای آضاگًَیت ٍ ولسیت زض همایسِ تا هَلؼیت آى زض ظهاى 1800
تِ زاذل آب هَجة ضسُ وِ تطاظ ا
هیالزی زض حسٍز  50تا  100هتط تِ سوت تاال جاتجا ضسُ ٍ تِ ػثاضتی تِ سكح آب ًعزیه تط ضَز ٍ هكالؼات
اذیط ًطاى هی زّس وِ قی چٌس زِّ آیٌسُ ایي ٍؾؼیت گستطزگی تیطتطی پیسا ذَاّس وطز  .تٌاتطایي تا اسیسی
ضسى تیطتط الیاًَس ّا آى ترص اظ آب وِ پَستِ یا ساذتاض وطتٌات ولسیوی آتعیاى تا آى ساظگاض است تِ
تسضیج ون ػوك تط ٍ تاضیىتط ذَاّس ضس ٍ ًْایتا هحسٍزُ ّای وَچه تطی اظ آتْا هكلَتیت ذَز ضا تطای
هَجَزات ساظًسُ وطتٌات ولسین حفظ ذَاٌّس وطز.

ت کربنات کلسیمی
تصویر  -نمونو ای از جانداران با پوسه

اهطٍظ زیسگاُ هطتطن تسیاضی اظ زاًطوٌساى ایي است وِ ضًٍس اهطٍظی اسیسی ضسى آتْا ذیلی سطیغ تط اظ آًچِ
وِ زض گصضتِ تَزُ تِ پیص هی ضٍز ُبقَضی وِ تسیاضی اظ گًَِ ّای زضیایی ظهاًی تطای ساظگاض ضسى تا آى
ًرَاٌّس زاضت  .اگط چِ ایي تاثیطات تِ چطن تسیاضی اظ هطزم ًوی آیس اها ایجاز تغییطات گستطزُ زض م حیف
ظیست زضیایی اجتٌاب ًاپصیط است.

