
لو أن كل العالم صار ورقًا،
ولو أن كل البحر بات ِمداداً،

لو أن كل األشجار حتولت إلى خبز وجنب،
فماذا عسانا نفعل لنوفر ألنفسنا الشراب؟

 -أنون

مرت قرون منذ أن ظهرت في قصيدة شعرية لألطفال فكرة لقد 
حتّول البحر إلى ِمداد. وال تفتأ البحار تشهد تغيراً مستمراً 

خالل القرن الواحد والعشرين- فدرجة حموضتها في تزايد.

ومنذ بداية الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، يتم استيعاب 
انبعاثات الكربون في احمليطات، مما يزيد من حموضتها بنسبة 
30٪–كجزء من التغير العاملي الناشئ نتيجة النشاط البشري.

وتؤدي احمليطات دوراً أساسيًا في احلد من كمية الكربون في 
الغالف اجلوي. فهي تستوعب 25٪ من ثاني أكسيد الكربون 

الذي يصنعه اإلنسان، يوميًا. وعندما يتم امتصاص ثاني أكسيد 
ن حمض الكربونيك. وما  الكربون، يذوب في مياه احمليطات ليكوِّ
لم يتم تخفيض انبعاثات الكربون، من املتوقع أن تستمر حموضة 

احمليطات في الزيادة بنسبة 150 في املائة بحلول نهاية القرن 
الواحد والعشرين، مع امتصاص كمية أكبر من أي وقت مضى 

من ثاني أكسيد الكربون.

وهناك بالفعل دالئل على أن ارتفاع حموضة احمليطات تؤثر على 
 مصائد األسماك وعلى الكائنات احلية البحرية.

“إن سواحل ومحيطات العالم، التي تشكل حوالي 70٪ من 
سطح األرض، تواجه تهديدات خطيرة من صنع اإلنسان جراء 

التلوث واالستخراج غير املستدام للموارد وتغير املناخ. والتقنيات 
النووية والنظائرية تساعدنا في فهم الضغوط على البيئة البحرية 

وإيجاد استجابات أكثر فعالية”، حسبما قال السيد يوكيا أمانو، 
املدير العام للوكالة، في معِرض تقدمي احملفل العلمي لعام 2013 

الذي ينصب تركيزه على حفظ البيئات البحرية.

وتستضيف مختبرات البيئة التابعة للوكالة والتي يقع مقرها في 
موناكو مركز التنسيق الدولي املعني بتحمض احمليطات. وتساهم 

أبحاث هذا املركز في حتقيق فهم أكبر لهذه الظاهرة.

وُتستخَدم النظائر املشعة، مثل الكالسيوم-45، من ِقَبل علماء 
الوكالة كأحد املقتفيات اإلشعاعية لدراسة معدالت النمو في 
املتكلسات، مثل الشعاب املرجانية، وبلح البحر، والصدفات 

الرخوية والرخويات األخرى، التي تتكون هياكلها العظمية من 

الكالسيوم. وُتستخَدم املقتفيات على نطاق واسع من جانب 
الوكالة لتحديد الكيفية التي يؤثر بها حتمض احمليطات على 

بيض وصغار أنواع األسماك الفقارية، مثل األسماك الزعنفية، 
وعلى رأسيات األرجل، مثل احلّبار واألخطبوط واحليوانات 

البحرية الهالمية.

ومع زيادة حموضة مياه احمليطات، قد تشتد العواقب على احلياة 
البحرية. وتشمل سيناريوهات حتمض احمليطات تداعيات بعيدة 

املدى على حصاد احملار، مثل الرخويات البحرية وبلح البحر وأذن 
البحر. ومن املتوقع أن تتدهور حالة الشعاب املرجانية، كموئل 

مترابط متنوع وباعتبارها حّضانة لكثير من األنواع البحرية، 
مما يطلق سلسلة من العواقب السلبية الناجمة عن انخفاض 
التنوع البيولوجي وتقلص محميات األسماك. كما ستكون 

للتغيرات في شبكات األغذية البحرية تداعيات، من بني أمور 
أخرى، انعكاسات على صحة وحصاد األسماك البحرية. وعلى 

الصعيد العاملي، طبقًا لألرقام في عام 2012، توفر األسماك 
لثالثة مليارات من البشر 20٪ من استهالكهم من البروتني 

احليواني. ومجتمعات الصيد احِلرفي، وأوساط العمالة ذات الصلة 
باملأكوالت البحرية، ودوائر التجارة وأعمال التبادل التجاري، 
والسياحة وأولئك الذين يرتبط مورد رزقهم بتوفر املأكوالت 

البحرية، كلها تواجه حالة من تراجع اإليرادات، وتدني الوظائف 
وتضاؤل كمية املأكوالت البحرية.

إن عواقب ظاهرة حتمض احمليطات عاملية النطاق. وهناك حاجة 
إلى املزيد من البحث في حتمض احمليطات وعواقبه. فمن املعروف 

 بالفعل، على سبيل املثال، أن هناك اختالفات إقليمية في 
قابلية مصايد األسماك للتحمض. ويلزم أن يؤخذ في االعتبار 

مزيج العوامل األخرى، مثل االحترار العاملي وتدمير املوائل 
والصيد اجلائر والتلوث، عند وضع استراتيجيات لزيادة قدرة 

البيئة البحرية على التكيف. ومن بني اخلطوات التي ميكن 
اتخاذها للحد من هذا التأثير توفير حماية أفضل للنظم 

اإليكولوجية الساحلية البحرية، مثل مستنقعات املانغروف 
ومروج األعشاب البحرية، وهو ما من شأنه أن يساعد على 

حماية مصايد األسماك. وكانت هذه التوصية أحد االستنتاجات 
الصادرة عن حلقة عمل مدتها ثالثة أيام حضرها اقتصاديون 

مت من ِقَبل الوكالة ومركز موناكو العلمي في تشرين  وعلماء وُنظِّ
الثاني/نوفمبر 2012. وفي التوصيات املقدمة من حلقة العمل، 

 مت أيضًا التشديد على وجوب أن يؤخذ بعني االعتبار التأثير 
الناجت عن زيادة حموضة احمليطات في مجال إدارة مصائد 

األسماك، وال سيما حيث تكون املأكوالت البحرية أحد املصادر 
 الرئيسية للغذاء.

بيتر ريكوود، شعبة اإلعالم العام في الوكالة.

 محيطاتنا المتغيرة
معلومات أساسية حول ظاهرة تحمض المحيطات
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