
املحيطات، شأنه شأن االحرتار العاملي، هو تحمض 

ثاين  انبعاثات  عواقب  من  عاقبة خطرية 

أكسيد الكربون اآلخذة يف االرتفاع، وتهديد متناٍم للمجتمعات 

إىل  واالقتصاديون عىل حد سواء  العلامء  الساحلية. ويدعو 

إدراج خطط للتخفيف من تحمض املحيطات والتكيُّف معه يف 

أي اتفاق دويل يرُبم يف املستقبل بشأن تغريُّ املناخ، قائلني إن من 

شأن ذلك أن يقوي أي اتفاق من ذلك القبيل وييرس تنفيذه. 

وتستخدم الوكالة التقنيات النووية لقياس تحمض املحيطات، 

م معلومات موضوعية إىل العلامء واالقتصاديني ومقرري  وتقدِّ

السياسات التخاذ قرارات واعية.

يقول ألكسندر ماغنان من معهد التنمية املستدامة والعالقات 

الدولية يف باريس خالل حلقة عمل عقدتها الوكالة هذا العام 

”إن التسليم بأن باليني البرش يعتمدون عىل سالمة املحيطات 

من أجل رفاههم وتنميتهم االقتصادية هو الخطوة األوىل“. 

واعرتاف النص القانوين ألي اتفاق مناخي بالتهديدات التي 

املجتمعات  أمام  الباب  يفتح  أن  ميكن  املحيطات  تواجه 

من  لالستفادة  املحيطات  تحمض  من  املترضرة  الساحلية 

التمويل املتاح مبقتىض االتفاقات املعقودة بشأن تغريُّ املناخ. 

ويضيف أن من شأن ذلك أن ميكِّن من التكيُّف مع الظروف 

التغيريات  فهم  ن  ويحسِّ املتغرية،  واالقتصادية  االجتامعية 

اإليكولوجية والفيزيائية األحيائية املتوقعة، ويزيد من الضغوط 

التي تدفع الحكومات إىل اتخاذ إجراءات ملموسة.

وتكشف البيانات عن زيادة تحمض املحيطات مبا نسبته 26 يف 

املائة1 مقارنًة مبستويات ما قبل الثورة الصناعية نتيجة النطالق 

ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي، ومييض املعدل الحايل 

لتحمض املحيطات برسعة تتجاوز عرشة أضعاف ما كان عليه 

يف أي فرتة أخرى منذ 55 مليون سنة2.

األمم  اتفاقية  يف  لألطراف  الدويل  املؤمتر  أن  الخرباء  وذكر 

املتحدة بشأن تغريُّ املناخ الذي ُعِقَد يف ليام، بريو، يف كانون 

التوصل إىل  نحو  ملموساً  األول/ديسمرب 2014 حقق تقدماً 

التي تواجه  التحديات  اتفاق جديد متعدد األطراف، ولكن 

املحيطات واملجتمعات الساحلية املعتمدة عىل خدمات الُنظم 

ما زالت غائبة يف األساس عن جدول  البحرية  اإليكولوجية 

أعامل املؤمتر.

تحمض المحيطات: أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الذي ال يُعرف عنه الكثير

بقلم مايكل أمدي مادسن

تغيُّر المناخ

”املفاهيم  املناخ،  بتغيرُّ  املعنية  الدولية  الحكومية  1الهيئة 

واألساليب االجتامعية واالقتصادية واألخالقية“ و”الدوافع 

واالتجاهات والتخفيف“، تغيرُّ املناخ 2014: التخفيف من 

آثار تغيرُّ املناخ، الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغيرُّ املناخ، 

مطابع جامعة كمربدج، نيويورك )2014( الفصل 3 والفصل 5.
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نظام آخذ يف الرتاجع

يقول أوف هويغ-غولدبرغ من معهد التغريُّ العاملي التابع 

لجامعة كوينزالند إن بعض آثار تحمض املحيطات واالحرتار 

أن  هويغ-غولدبرغ  ويوضح  بالفعل.  واضحة  تبدو  العاملي 

حجم الرصيف املرجاين الكبري يف أسرتاليا الذي يشكِّل حاجزاً 

للحامية أثناء العواصف، ومنطقة جذب سياحي، ويَُعّد مبثابة 

مفرخة لألسامك، قد تقلص بنحو 50 يف املائة خالل السنوات 

حجم  بعد  الواضح  من  ليس  أنه  ويضيف  األخرية،  الثالثني 

املرجان الذي ميكن فقده دون حدوث عواقب أوسع.

تبني  مناذج  وضع  عىل  وزمالؤه  هويغ-غولدبرغ  ويعكف 

كيف سيؤثر تحمض املحيطات وفقدان املرجان عىل النظام 

اإليكولوجي األوسع والبرش من أجل توجيه صانعي السياسات 

نحو اتخاذ قرار يف هذا الشأن.

البيولوجية  العلوم  بقسم  باحث  وهو  ديبون،  سام  ويقول 

الحدود  أن  يرون  كثريين  إن  غوتنربغ،  جامعة  يف  والبيئية 

املقبلة لبحوث تحمض املحيطات تتمثل يف دراسة تأثريات تلك 

الظاهرة عىل الُنظم اإليكولوجية. وال يوفِّر بحث أنواع فردية 

مبعزل عن غريها معلومات كافية لتحديد مقدار ثاين أكسيد 

الكربون الذي ميكن أن متتصه املحيطات دون إحداث رضر 

كبري بنباتاتها وحيواناتها. ويضيف ديبون ”نحتاج إىل النظر يف 

اآلليات الكلية، وليس مجرد أنواع بعينها“.

دور العلوم النووية
تسهم العلوم النووية يف فهم تأثريات تغريُّ املناخ والتحمض 

املعني  الدويل  التنسيق  مركز  ويستخدم  املحيطات.  عىل 

التقنيات  التابع للوكالة، ومقره موناكو،  بتحمض املحيطات 

البيئة  يف  تحدث  التي  والتغيريات  العمليات  لفهم  النووية 

البحرية. ويتيح استخدام النظائر املشعة، مثل الكالسيوم-45 

والكربون-14 معلومات هامة عن معدل تحمض املحيطات 

وآثاره. وينفذ املركز أنشطة دولية وييرس االتصال العاملي من 

أجل تحقيق االستخدام األكرث فعالية للعلوم.

يقول ديفيد أوسبورن، مدير مختربات البيئة التابعة للوكالة، 

”تُستخَدم التقنيات النووية يف مراكز بحثية كثرية يف جميع 

األساس  تشكِّل  للغاية  دة  محدَّ بيانات  لتوفري  العامل  أنحاء 

الذي يستند إليه تعزيز فهم األوساط العلمية لشدة تحمض 

املحيطات وآثاره. وهذا أمر رضوري لتوقع اآلثار االقتصادية 

واالجتامعية“.

متتص املحيطات بعض ثاين أكسيد الكربون الذي ينطلق يف الغالف الجوي. ويتفاعل 

ثاين أكسيد الكربون مع جزيئات املاء مكوناً حمض الكربونيك. وحمض الكربونيك 

حمض ضعيف، ولكن أي تغيري، ولو طفيف، يف حموضة املحيطات، ميكن أن تكون 

له آثار هائلة عىل بعض الكائنات وميكن أن تنجم عنه آثار غري مبارشة يف كل مراحل 

سلسلة األغذية. وميكن أن تنعكس هذه اآلثار غري املبارشة عىل البرش أيضاً، مع ما 

يصحبها من تأثري عىل ُسبل املعيشة واألمن الغذايئ لباليني البرش.

ما هو تحمض املحيطات؟

تغيُّر المناخ

ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي وحموضة املحيطات
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 املالحظات املتعلقة بثاين أكسيد الكربون )أجزاء يف املليون( يف الغالف الجوي

  ودرجة حموضة مياه البحر السطحية مأخوذة من محطة ماونا لوا 

 وهاواي للسالسل الزمنية للمحيطات،

ألوها، هاواي، شامل املحيط الهادئ.

 املصدر: بترصف عن ريتشارد فرييل )اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي(، 

(www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends) بيرت تانز، اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي/مخترب بحوث النظام األريض 
(scrippsco2.ucsd.edu) ورالف كيلينغ. مؤسسة سكريبس لعلوم البحار واملحيطات
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