ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ در ﭘﯽ ﺗﻐﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۸
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و آب ﺷﺪن
ﯾﺦﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺻﺪﻣﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ  ۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ  ۲درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ آب ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ

ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از  ۱۹۶۰ﺗﺎﮐﻨﻮن،
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟
ﻣﯿﺰان اﻓﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻟﯿﻦ ،ﮐﻮﺳﻪ و ﺗﻦ را آزار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﭘﯽ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎدان ﺻﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﮐﺴﯿﮋن ،ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻇﺮﯾﻒ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ و ﻋﺮوسﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﭼﺮﺧﻪ
ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ) ،(IUCNآﻻﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ در اﺛﺮ
ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﺮ ﻧﺪﻫﯿﻢ،
اوﺿﺎع از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۱۰۰
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ۳اﻟﯽ  ۴درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 IUCNﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﺮات آﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ آن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺧﺎﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﻨﺪه ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ راهﮐﺎری اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ وﻟﯽ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﮕﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

