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البيئة



التقنيات النووية والنظيرية تساعد على تقييم آثار
ُّ
ُّ
وتغير المناخ
تحمض المحيطات
َّ
ملخص
•	إن العوامل التي تتح َّكم يف املناخ هي عوامل معقَّدة.
َّ
فاحمليطات تخزن نحو ربع كمية ثاين أكسيد الكربون
الناجتة عن األنشطة البشرية ،وهي تؤ ِّدي دوراً هاماً يف
احل ِّد من آثار تغ ُّير املناخ.
•	وتؤ ِّثر زيادة انبعاثات الكربون وارتفاع درجات احلرارة
ويحتمل أن يكون لذلك
يف العمليات اخلاصة باحمليطاتُ ،
عواقب وخيمة على النظم اإليكولوجية البحرية واملناخ
العام وحماية السواحل والصناعات الساحلية مثل مصائد
األسماك والسياحة.
•	وبغية فهم تغ ُّيرات املناخ احملتملة وتو ُّقعها ،من املهم فهم
العمليات التي تنطوي عليها دورة الكربون العاملية.
•	وتس ِّبب زيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون يف الغالف
اجلوي احترارا ً عامليا ً يؤ ِّدي إىل ارتفاع درجة حرارة
احمليطات ،بل يؤ ِّدي أيضاً إىل حت ُّمضها ،وهو ما ُيط َلق
عليه أحيانا ً “مشكلة ثاين أكسيد الكربون األخرى” إىل
جانب تغ ُّير املناخ.
الدول األعضاء يف استخدام النظائر املشعة
•	وتدعم الوكال ُة
َ
من أجل فهم دورة الكربون يف احمليطات وكيفية تأثير
حت ُّمض احمليطات يف البيئة البحرية وخدمات النظم
اإليكولوجية البالغة األهمية.

ِّ
مقدمة :عالقة المحيطات بالمناخ
تصف دورة الكربون العاملية تدفقات الكربون فيما بين
املك ِّونات البيئية اخملتلفة (الغالف اجلوي واحمليطات
واحمليط احليوي األرضي والرواسب) .وقد يوجد هذا الكربون،
على سبيل املثال ،يف شكل ثاين أكسيد الكربون أو امليثان،
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باحثون يف الوكالة يقيسون بعض البارامترات ،مثل درجة حرارة البحر
ومستوى ملوحته لزيادة فهمهم لدورة الكربون العاملية والعوامل
القادرة على التأثير فيها .
(الصورة من :روبيرتو كاسي /الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وكالهما من غازات الدفيئة الهامة .ومن الضروري حتديد
كميات هذه التغ ُّيرات وكميات خمزون الكربون بدقة من
أجل وضع نماذج املناخ املستخدمة يف التن ُّبؤ بآثار
تغ ُّير املناخ.
وتمتص احمليطات على األقل ربع كمية ثاين أكسيد الكربون
ُّ
املنبعث يف الغالف اجلوي بسبب االضطالع بأنشطة بشرية
مثل حرق أنواع الوقود األحفوري .وتعود كمية من ثاين
أكسيد الكربون املذكور إىل الغالف اجلوي ،وتنتقل كمية
أخرى من املياه السطحية إىل أعماق احمليطات حيث يكون
خمزون الكربون أكبر من اخملزون املوجود يف الغالف اجلوي
بخمسين ضعفاً .ويق ِّدم احمليط خدمة بالغة األهمية للطبيعة
من خالل قدرته على تنظيم انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف
الغالف اجلوي.
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وأي تغ ُّير يف تدفقات جت ُّمعات الكربون ،مثل التغ ُّيرات
ُّ
الناجمة عن نشاط اإلنسان ،قد تؤ ِّثر يف قدرة احمليطات على
التخزين ،مما قد يكون له عواقب وخيمة على مستويات ثاين
فإن
أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي .وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
ارتفاع درجة حرارة احمليط وازدياد حت ُّمضه سيعيق قدرة
احمليط على امتصاص نفس كميات ثاين أكسيد الكربون،
مما سيؤ ِّدي إىل زيادة نسبة ُّ
تركزات ثاين أكسيد الكربون يف
الغالف اجلوي وتفاقم ظاهرة االحترار العاملي.

ُّ
تحمض المحيطات
إن امتصاص احمليطات لثاين أكسيد الكربون له آثار يف احلياة
َّ
البحرية .فهو يتس َّبب يف حت ُّمض احمليطات ،أي تغ ُّير كيمياء
كربونات احمليطات التي ُيط َلق عليها أحياناً “مشكلة ثاين
أكسيد الكربون األخرى” .وقد ظهر حت ُّمض احمليطات كمشكلة
عاملية رئيسية خالل العقد األخير بسبب قدرته على التأثير يف
الكائنات البحرية والدورات البيولوجية الكيميائية.
وتتض َّمن عملية حت ُّمض احمليطات سلسلة من التغ ُّيرات
تطرأ على كيمياء املياه البحرية ،مثل انخفاض مستوى
األس الهيدروجيني (مقياس احلمضية/القلوية) ،وهو
يجسد حت ُّو ًال نحو زيادة درجة التح ُّمض .وهذه التغ ُّيرات
ما
ِّ
قابلة للقياس :فقد انخفضت املستويات املتوسطة لألس
الهيدروجيني يف احمليطات بنسبة  0.1منذ بداية الثورة
الصناعية ،وهو ما يعادل زيادة مستوى احلمضية بنسبة
 .%26بيد أنه من الصعب تقدير األثر الكامل لتح ُّمض
احمليطات يف احلياة البحرية .وتظهر الدراسات طائفة واسعة
من اآلثار احملتملة ،اإليجابية والسلبية منها .كما تتباين
القدرة على التح ُّمل والتأقلم باختالف أنواع الكائنات.
وعند بلوغ ح ٍّد مع َّين من مستوى األس الهيدروجيني وما يقابله
من ُّ
تركز الكربون ،تصبح الظروف مؤاتية لتآكل كربونات
الكالسيوم التي يستخدمها العديد من الكائنات يف بناء أصدافها
أن بعض الشعاب املرجانية وقواقع البحر
وهياكلها .ويبدو َّ
الدقيقة والرخويات ذات الصدفتين (مثل البطلينوس وبلح البحر)
والعوالق النباتية املتكلسة تتأ َّثر على وجه اخلصوص بما يحدث
من تغ ُّيرات يف كيمياء املياه البحرية.
فإن الطاقة املستهلكة للتغ ُّلب على ظروف
وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
التح ُّمض املتفاقمة قد تقلِّل من الطاقة املتاحة للعمليات
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الفيسيولوجية مثل التناسل والنمو .ويستخدم علماء خمتبرات
البيئة التابعة للوكالة تقنيات تشمل النظائر املشعة من أجل
التحقق من آثار حت ُّمض احمليطات وتفاعل ذلك مع سائر
الضغوطات مثل ارتفاع درجات احلرارة بسبب تغ ُّير املناخ أو
الضغوطات احمللية مثل املل ِّوثات.

تقييم أثر ُّ
تحمض المحيطات
إن التقنيات النووية والنظيرية أدوات قوية لدراسة حت ُّمض
َّ
احمليطات وقد أسهمت على نحو كبير يف التحقق من
التغ ُّيرات السابقة يف حموضة احمليطات واآلثار احملتملة يف
الكائنات البحرية .وعلى سبيل املثالُ ،تمكِّن نظائر البورون
العلماء من تقييم مستويات األس الهيدروجيني باستخدام
املتحجرة وحتديد ‘ أحداث
الشعاب املرجانية والكائنات
ِّ
التح ُّمض’ املاضية التي يحتمل وجود أوجه ترابط بينها
وبين االنقراضات اجلماعية والتغ ُّيرات التي تطرأ على هيكل
النظام اإليكولوجي.
كما يمكن أيضاً استخدام التقنيات النووية والنظيرية لدراسة
آثار حت ُّمض احمليط يف الكائنات البحرية مثل الشعاب
املرجانية .فالشعاب املرجانية تأوي بعض النظم اإليكولوجية
أن العديد من الشعاب
األكثر تن ُّوعاً على كوكب األرض ،إال َّ
املرجانية تتأ َّثر كثيراً بما يحدث من اختالفات يف بيئتها ،كما
أنها تعتبر من أكثر النظم اإليكولوجية امله َّددة يف العامل.
وتري خمتبرات البيئة التابعة للوكالة بحوثا ً باالستعانة
ُ
بالنظائر املشعة ،مثل الكالسيوم ،45-التي يمكن أن ُتستخدم
كمقتفيات لدراسة معدالت النمو يف الكائنات املتك ِّلسة،
مثل الشعاب املرجانية ،أو بلح البحر والرخويات األخرى،
التي تتك َّون هياكلها العظمية وأصدافها من كربونات
الكالسيوم .ويمكن استخدام املقتفيات أيضاً لتحديد كيفية
تأثير حت ُّمض احمليطات يف فيسيولوجية سائر الكائنات
البحرية وأثر جمموعة من الضغوطات مثل حت ُّمض احمليطات،
واحلرارة ،واملل ِّوثات.
وبسبب اآلثار احملتملة لتح ُّمض احمليطات يف البيئات والنظم
اإليكولوجية البحرية ،جتري خمتبرات البيئة التابعة للوكالة
البحوث وتدعم الدول األعضاء يف الوصول إىل فهم أفضل
ملواضيع مثل اآلثار االقتصادية لتح ُّمض احمليطات يف
مصائد األسماك.
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مشاركون يف دورة تدريبية ملركز التنسيق الدويل املعني بتحمُّ ض احمليطات ُعقدت يف الصين يتعلمون كيفية قياس كيمياء الكربونات لدراسة
حتمُّ ض احمليطات .
(الصورة من :ف .شي/جامعة شيامين ،الصين)

فإن خمتبرات الوكالة يف
وباإلضافة إىل إجراء البحوثَّ ،
موناكو تأوي مركز التنسيق الدويل املعني بتح ُّمض احمليطات
الذي يعمل على تعزيز التعاون العلمي العاملي من أجل دعم
فهم قائم على احلقائق لآلثار احملتملة لتح ُّمض احمليطات يف
البيئة البحرية ويف سكان السواحل .وتعمل خمتبرات الوكالة
يف موناكو أيضاً على إذكاء الوعي بالسبل التي يمكن من
خاللها استخدام التقنيات التقليدية والنووية والنظيرية لفهم
أثر التغ ُّيرات يف كيمياء املياه البحرية ويف الكائنات البحرية
والنظم اإليكولوجية ،إىل جانب الضغوط البشرية األخرى ،مثل
الصيد اجلائر واإلتخام باملغ ِّذيات والتل ُّوث.

استخدام التطبيقات النووية لتقييم
قدرة المحيطات على تخزين الكربون
تستخدم خمتبرات البيئة التابعة للوكالة نظائر مشعة
من أجل فهم قدرة احمليط على تخزين الكربون واألساليب
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التي يمكن أن يتأ َّثر ذلك من خاللها بالظروف املناخية
املتغ ِّيرة.
وتخزن احمليطات الكربون أساساً من خالل آليتين :مضخة
الذوبان ومضخة الكربون البيولوجية.
ويف حالة مضخة الذوبانُ ،ينقل ثاين أكسيد الكربون من
الغالف اجلوي إىل أعماق احمليطات عن طريق عمليات
فيزيائية وكيميائية تشمل التبادل الغازي والذوبان ودوران
احمليطات .ومن خالل مضخة الكربون البيولوجية ،وكجزء
فإن العوالق النباتية ،وهي كائنات
من التمثيل الضوئيَّ ،
نباتية جمهرية توجد يف قاع سلسلة الغذاء احمليطي،
تمتص
ُّ
ثاين أكسيد الكربون املوجود يف سطح احمليط ،ثم حت ِّوله
إىل جسيمات وكربون عضوي مذاب (جزيئات حتتوي على
الكربون غالب ًا ما تنتجها الكائنات احلية) .ويجد جزء من هذا
الكربون طريقه إىل قاع احمليط حيث يعاد تدويره ليصبح نوعاً
ال عن الغالف اجلوي.
من الكربون غير العضوي ويخزن منفص ً
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كربون غير عضوي .ويمكن استخدام مقتفيات الكربون املشع
الطبيعي املنشأ واملرقوم بنظير مشع لقياس هذه العمليات
امليكروبية من حيث دوران الكربون يف أعماق احمليطات.

عا ِلم من خمتبرات البيئة التابعة للوكالة يأخذ عيِّنات من املياه
البحرية لدراسة دور امليكروبات يف دورة الكربون يف احمليطات .
(الصورة من :ر .هانزمان/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

فإن أكسيد
وإذا تو َّقفت مضخة الكربون البيولوجية يف احمليطَّ ،
الكربون املوجود يف الغالف اجلوي يمكن أن يزيد بنحو 200
إىل  400جزء يف املليون عن مستوياته احلالية التي تبلغ
 400جزء يف املليون ،وهو املستوى الذي بلغه الكربون للمرة
األوىل يف عام .2015
ويمكن قياس تدفق الكربون يف أعماق احمليطات بطريقة
مباشرة من خالل جمع اجلسيمات الغارقة (الكائنات الدقيقة
احلية وامليتة واملواد الغائطية) يف مصائد الرواسب ،ويمكن
قياس ذلك التدفق بطريقة غير مباشرة باستخدام النظائر
املشعة للثوريوم والبولونيوم الطبيعية املنشأ.
وتضمحل هذه النظائر بمعدالت معروفة وتستخدم كع َّدادات
لتحديد السرعة التي تغرق بها اجلسيمات احملتوية على
كربون .وتدرس خمتبرات البيئة التابعة للوكالة مصير
الكربون باستخدام النظائر املشعة لتحليل العمليات
امليكروبية يف أعماق احمليطات .وامليكروبات مسؤولة عن
حت ُّول املواد العضوية الناجتة عن اجلسيمات الغارقة إىل

ويساعد استخدام هذه األدوات يف طائفة من البيئات احمليطية
يف حتديد مدى تدفق الكربون الغارق يف خمتلف النظم
اإليكولوجية وحتديد مدى تأ ُّثره بتغ ُّير املناخ .وتشارك خمتبرات
البيئة التابعة للوكالة يف بعثات بحثية حول العامل جلمع ع ِّينات
بغية قياس تدفق اجلسيمات ،تشمل احمليط املتج ِّمد الشمايل —
وهي منطقة تتم َّيز بتأ ُّثرها باحترار احمليطات — واملناطق التي
يصل األكسجين فيها إىل احل ِّد األدنى مثل املناطق الواقعة قبالة
سواحل بيرو وموريتانيا .ومن املتو َّقع أن تتَّسع هذه املناطق يف
ظ ِّل سيناريوهات تغ ُّير املناخ يف املستقبل.
وبغية تقييم قدرة أعماق احمليطات على تخزين الكربون
والتغ ُّيرات احملتملة ،من املهم فهم معدالت إعادة تدوير
الكربون والظروف التي تؤ ِّثر فيه.

مجاالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة
		من خالل النظر يف كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا
-1
التوصل إىل فهم أفضل لتغ ُّير املناخ،
النووية يف
ُّ
وحت ُّمض احمليطات ،وآثارهما يف احلياة البحرية
والصناعات الساحلية؛
		من خالل املشاركة يف أنشطة البحث التعاونية التي
-2
يضطلع بها مركز التنسيق الدويل املعني بتح ُّمض
احمليطات ،والتي تدعم التعاون العاملي الف َّعال من
أجل مواجهة اخملاطر التي ته ِّدد البيئة البحرية بسبب
حت ُّمض احمليطات؛

		-3من خالل التعاون مع خمتبرات البيئة التابعة للوكالة
من أجل بناء القدرات والتدريب على استخدام التكنولوجيا
النووية لتعزيز اجلهود املبذولة للح ِّد من آثار حت ُّمض
احمليطات.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
ِّ
املحررة :آبها ديكسيت • التصميم والتخطيط :ريتو كني
للحصول على مزيد من املعلومات بشأن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي  www.iaea.orgأو تابعونا على
أو طالعوا منشور الوكالة الرئييس ،مجلة الوكالة ،عرب
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