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 اما امروزه با وجود منطقه مرگ در دلتای رود می سی سی پی که وسعتی به پھنای نيوجرسی دارد و
ھر تابستان ايجاد می شود و يا وجود منطقه ای وسيع در اقيانوس آرام شمالی که از پالستيک پوشيده
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را در معرض ف اش
ھا ا
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توان ديد ککه ا
شده ااست می ت ا
ش
قرار داده است.
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جزيره شناور زباله ھا در اقيانوس آرام پھنه ای وسيع از
زباله ھای شناور است که ما ھر روز به بزرگتر شدن اين
.کنيم
کمک می کن
جزيره ک ک
ز
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تقسيم بندی اقيانوس  :منطقه روشن اقيانوس
 منطقه روشن را منطقه يوفوتيک نيز می نامند که فوقانی ترين
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در اين منطقه زندگی می کنند.

 اين منطقه خانه بسياری از جانداران آبی است چراکه امکان رشد
دارد.
وجود دا د
د
گياھان ددر آن
گ اھان

مناطق اقيانوسی چيستند؟
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منطقه روشن
 نور خورشيد می تواند به اين اليه نفوذ و آب را گرم کند و اين گرما شرايط الزم برای زندگی جانداران
دريايی را فراھم می سازد.
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موجوداتی ھستند که در منطقه روشن زندگی می کنند.

منطقه نيمه تاريک اقيانوس
 اليه ميانی اقيانوس ھا مقدار بسيار کمی از نور خورشيد را در طول
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ديسفوتيک ) نور بسيار کم به يونانی( و يا منطقه ميانی ناميده می شود.

 رنگ اين منطقه آبی تيره مايل به مشکی است .

منطقه نيمه تاريک اقيانوس

 اين اليه از عمق  600پايی شروع می شود.
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 در طول روز در اين اليه ميزان نور خورشيد برای ديدن کافی
است
نتيجه
ی ينيست و درر يج
فوتوسنتزز کافی
فرآيند و و
ی ري
برای
ميزان بر
ين يز ن
 اما اين
گياھان نمی توانند دراين منطقه رشد کنند.

منطقه شبانگاھی يا آفوتيک
 منطقه آفوتيک )به معنای بدون نور در زبان يونانی( بخشی از اقيانوس و يا
دريا است که مقدار بسيار بسيار کمی نور دريافت می کند ويا اصال نوری به آن
منطقه نمی رسد.
 در واقع اين منطقه از جايی شروع می شود که تنھا  %1از نور خورشيد به آن
می رسد.
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منطقه حاصل از زيست تابی )شب تابی(
 در نتيجه تنھا نور موجود در اين ط
است.
باالترھستند
ھای االت ت
اليه ا
ھای مرده ال
ارگانيسم ا
اليه ا گا
غذايی موجود در ااين ال
مواد ذا
بيشتر ا
 شت
که در حال غرق شدن اند.

آب بدون اکسيژن
مناطقی ھستند که آب ھای بدون اکسيژن
 نقاط قرمز مشخص کننده مناطق
وجود دارند.
 %90 موجودات دريايی در منطقه روشن اقيانوس زندگی می کنند،
اليه ای که بيشترين تاثير را از گرمايش جھانی و آلودگی ھای نفتی
می پذيرد.
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 اگر جلوی اين مشکالت را نگيريم به احتمال زياد حيات آبزيان صدمه
رود.
بين می د
حتی از ن
خورد و ايا ت
ناپذيری می خ د
جبران نا ذ
ان

آلودگی سمی
 برخی از آلودگی ھايی که به موجودات ساکن منطقه نيمه تاريک
ھستند.
شيميايی سمی و فلزات ھ تند
مواد ش ا
رساند اد
آآسيب می اند
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ی ھا اين
ين
شوند و ماھی
ی و
ين می
دريا ته نشين
ی درر ري
يی سمی
شيميايی
مواد ي ي
ين و
 اين
مواد را می خورند.

مواد
شوند و در نتيجه ا
ديگر می ش
ھای گ
ماھی ا
غذای ا
ماھی ھاا ذا
 ااين ا
شيميايی وارد بدن آن ھا نيز می شود و در نھايت اين آلودگی
سمی سبب مرگ آن ھا می شود.

منطقه آفوتيک يا شبانگاھی
يير کند.
تواند تغيير
ی و
ن می
بودن
آلود بو
ل و
ن گل
ميزان
فصل و يز
ين منطقه ببسته ببه ل
ق اين
 عمق
 %90 اقيانوس ھا را مناطق شبانگاھی تشکيل می دھند .اين اليه که انتھايی ترين
اليه است کامال تاريک است.
 موجودات بسيار کمی در اين ناحيه زندگی می کنند چراکه در اين عمق فشار آب
بسيار زياد بوده و دمای آب نزديک دمای انجماد است.

DrMazhari.com

 از نمونه گونه ھای اندکی که در اين منطقه زندگی می کنند عبارتند از :خيار
دريايی ،مارماھی نوک دراز ،ماھی مرکب خون آشام ،ماھی سه پايه ای شکل و
ميگو صاريغ
گ

منطقه شبانگاھی
 يکی از مشکالتی که در اثر آلودگی در اين منطقه ايجاد می شود ،آب ھای بدون اکسيژن ھستند .اين
بدين معناست که در اين مناطق مقدار بسيار کمی اکسيژن محلول در آب وجود دارد و يا اصال وجود
ندارد.
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خيلی سريع ددر اثاثر
بکشند و خ ل
نفس کشند
توانند نف
موجودات ننمی ت انند
دات
ساير
ماھی ھا و ا
محلول ددر آآب اھ
اکسيژن ل ل
بدون اک ژن
 د ن
کمبود اکسيژن می ميرند.
 برخی از گونه ھايی که در اين عمق زندگی می کنند به دليل کمبود اکسيژن می ميرند و يا به جايی
ديگر مھاجرت می کنند .و با مھاجرت در زنجيره غذايی اختالل ايجاد می شود.

علل آلودگی اقيانوس ھا

مسائل زيست
ل
آلودگی اقيانوس ھا يکی از مھم ترين
 آل گ
محيطی است که جھان امروزه با آن رو به رو است.

DrMazhari.com

است.
بشر ا ت
ھای ش
فعاليت ا
خاطر ف ال ت
تماماا به خاط
خوبی ت ا
تقريب خ
 و ابا تق

يک مطالعه انجام شده توسط آکادمی ملی علوم
پوند
ميليارد پو
ساليانه  14ي ي ر
می ززند که ي
ين ی
آمريکا تخمين
ري
زباله به اقيانوس ھا ريخته می شود

آلودگی اقيانوس ھا
 يکی از مشکالت زيست محيطی که امروزه راجع به
آن می شنويم ،آلودگی اقيانوس ھاست که عامل مرگ
بزی است.
موجود آبزی
ھزارر وجو
صدھا ز
 اطالعات به دست آمده درباره آلودگی اقيانوس ھا نشان
می دھد که نبايد حل اين مشکل ررا به تعويق انداخت.
ی
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 انکار کردن موضوع راحت است اما حقيقت اينست که
به يک پايان تلخ نزديک ھستيم.

آلودگی اقيانوس ھا
 ھر ساله  1.4ميليارد پوند زباله در اقيانوس ھا ريخته می شود.
شود.
اقيانوس ھا انداخته می ش د
اله بهه اق ان
ات ھھر ساله
ضايعات
قطعه ضا
ميليون قط ه
 8ل ن
 %70 زباله ھا در بستر اقيانوس ھا انباشته می شوند و  %30باقی مانده يا به ساحل آورده می
باقی ممی مانند.
شوند و يا به صورت شناور روی سطح آب باق
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 حمل و نقل دريايی علت  %10از کل آلودگی اقيانوس ھاست که نسبت به  %12در سال 1990
کاھش پيدا کرده است.

آلودگی پالستيک در اقيانوس ھا
 ھر ساله  300ميليارد پوند پالستيک در سراسر جھان توليد می
شود وحتی  %5آن ھم بازيافت نمی شود.
 پس  %95باقی مانده کجا می رود؟
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خشکی ھا و مابقی
ی
ی
دفع ززباله درر
ن ھا به محل ھای ع
بسياری ازز آن
 ير
ھم به اقيانوس ھا ريخته می شوند.

آلودگی پالستيکی
پالستيک ل
عامل
پ ي
مرگ بيش از
 100000الک
پشت دريايی در
ھر سال است

 در ھر  5دقيقه حدود  2ميليون بطری پالستيکی در سراسر آمريکا
مصرف می شود.
 ھمه می دانيم که برای تجزيه پالستيک  100سال زمان الزم است اما
زمانی که پالستيک به آب انداخته ميشود ،واکنش خورشيد ،آب و دما آن را
ی کند.
ن کمک می
رش بيبيشترر آن
وبه گسترش
ی کند وب
يم می
کوچکترر تقسيم
ببه قطعات وچ
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آلودگی اقيانوس ھا

ی ھاست.
انجامم شده درر خشکی
ی ج
فعاليت ھای
مربوط ببه ي
وس ھا ربو
اقيانوس
ی ي
آلودگی
ل و
 %80 کل
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ی آمريکا ،روزانه در حدود  12ميليون گالون از پپساب شھری از 32
 براساس گزارش کنسول ملی
ميليارد گالون توليد شده به اقيانوس ھا و دلتاھا ريخته ميشود.

آلودگی اقيانوس ھا
 مرگ الک پشت ھای دريايی:
 الک پشت ھای دريايی برای تنفس در فواصل زمانی منظم به
سطح آب می آيند.
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 زمانی که به دام تورھای ماھيگيری می افتند نمی توانند به
سطح آب بيايند و نھايتا می ميرند.

انواع آلودگی اقيانوس ھا
 پسماند صنعتی يکی از اصلی ترين علل آلودگی اقيانوس ھاست.
 در حقيقت اين نوع آلودگی بسيار مضرتر از آلودگی فاضالب ھاست چراکه حاوی فلزات سمی مانند
کلسيم ،جيوه ،سرب ،ھيدروکربن ھای چند حلقه ای آروماتيک ) (PAHو polychlorinated
) biphenyl (PCBھستند.
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شود و
اقيانوس ھاا نيز می ش
آلودگی اق ا
افزايش آل گ
ھوا سبب اف ا ش
آلودگی ا
اما آل گ
باشد ،ا ا
بسياری عجيب اش
برای ا
ممکن ااست ا
 ک
ھمچون ھيزم برای آتش است.
زمان ،ل
حل
ل ز ان
طول
ھا ،ددر ط
اقيانوس ھا
ند ددر آآب اق ان
شوند
مونواکسيدد که ددر جو آزاد می ش
ن ن اک
اکسيدد و ککربن
ن ددی اک
 ککربن
می شوند .اين فرآيند شبيه فرآيند حل شدن اکسيژن در آب است.

تاثير آلودگی اقيانوس ھا بر آبزيان
 آلودگی اقيانوس ھا موجب مرگ ھزاران موجود آبزی و ابتالی بسياری ديگر به بيماری ھای
است.
خطرناک شده ا ت
 با توجه به قرار گيری دو-سوم از موجودات آبزی در گروه ھای در معرض خطر انقراض ،الزم
اقداماتی جدی در راستای رفع مشکالت موجود صورت گيرد.
است تا اقدامات
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 اقيانوس ھا  %70سطح زمين را فراگرفته اند وبخش مھمی از چرخه اکولوژی را تشکيل می
دھند.

گرمايش جھانی
 گرمايش جھانی اثرات گوناگونی بر بخش ھای مختلف
اقيانوس ھا دارد.
 سبب افزايش سطح آب درياھا می شود که ھمچنين سبب به
زير آب رفتن مناطق کم ارتفاع و در نتيجه گياھان ،حيوانات
و حتی انسان ھای ساکن اين مناطق می شود.
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 گرمايش جھانی می تواند به آبزيان ساکن در اليه ھای
مختلف اقيانوس نيز آسيب برساند.

گرمايش جھانی
 به عبارتی ديگر با گرمايش جھانی و افزايش دمای آب
به اين خاطر ،جلبک ھايی که در منطقه روشن اقيانوس
ديگر ھستند ،ااز بين
موجودات گ
ا
غذای
رشد می ککنند و ذا
می روند.
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 با از بين رفتن ماھی ھا به خاطر از بين رفتن جلبک ھا
 ،زنجيره غذايی قطع می شود که می تواند مشکالت
حيواناتی که غذای آن ھا وابسته به
بزرگی را برای حيوانات
بزرگ
ماھی ھای جلبک خوار است ،ايجاد کند.

آلودگی دريايی

 مدارکی دردست است که نشان می دھد اقيانوس ھا از زمان رومی ھا تحت تاثير فعاليت ھای
ھستند.
بشر تن
ش
 مطالعات اخير نشان می دھد که تخريب به ويژه در مناطق ساحلی به طور گسترده ای طی
کشاورزی
ھای کشا ز
ن ھا
رواناب ززمين
صنعتی و انا
پسماند ن ت
چراکه اند
است .اکه
افته ا ت
ش يافته
افزايش
ن گذشته افزا
سه ققرن
ه
حاصل از شھرھای ساحلی نيزافزايش يافته اند.
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ميزانی از مواد آالينده گفته ممی شود که مقدار آن ھا بيش از حد متوسط برای يک
آلودگی به ميزان
 آلودگ
اکوسيستم است.

آلودگی درياھا
 آالينده ھای ناشی ازفعاليت بشر که به اقيانوس ھا وارد می شوند معموال شامل کود ھای
شيميايی ،آفت کش ھا  ،فاضالب ،نفت  ،مواد شوينده ،پالستيک و ساير جامدات می شود.
 بسياری از اين آالينده ھا در اعماق اقيانوس ھا انباشته می شوند .جايی که توسط ارگانيسم
ھای دريايی خورده می شوند و وارد زنجيره غذايی می شوند.
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 دانشمندان اخيرا پی برده اند که داروھايی که توسط انسان ھا مصرف می شوند و به طور
کامل در بدن تجزيه نمی شوند نھايتا وارد بدن ماھی ھايی می شود که آن ھا را می خوريم.

آلودگی دريايی





بسياری از آالينده ھای دريايی در مناطقی بسيار دورتر از سواحل وارد محيط زيست می
شوند.
کودھای شيميايی غنی از نيتروژن که توسط کشاورزان استفاده می شوند ،نھايتا وارد
رودخانه ھا ،آب ھای زيرزمينی ،دلتاھا و جريان ھای آبی می شوند.
اين ميزان بسيار زياد مواد مغذی می تواند رشد بی رويه جلبک ھا را در پی داشته باشد که
ھمين امر باعث می شود مقدار زيادی از اکسيژن توسط جلبک ھا مصرف شود و زندگی
گونه ھای ديگر را به خطر بيندازد.
کرده اند.
يی ر
ن شناسايی
جھان
سرتاسرر جھ
ی ررا درر ر
ويژگی
اين ويژ
مکان ببا ين
وع ن
حدود  400نوع
ن درر و
دانشمندان
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آلودگی دريايی
آآياا ا ت ؟
ميدانستيد؟
در منطقه آلوده
ماھی
آرام ،ا
اقيانوس آ ا
اق ان
ھا در ھر سال بين
 12000تا 24000
پوند پالستيک می
خورند.

 مطنقه آلوده اقيانوس آرام دربردارنده حدود  3.5ميليون تن زباله از
اسباب ابازی ،کفش
ھا  ،ا ا
قوطی ا
المپ ،ق ط
ھا ،ال
بطری ا
ھا ،درب ط
بطری ا
قبيل ط
ق ل
و مسواک است.
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آلوده راا تشک ل
تشکيل
نطقه آل د
ن منطقه
شناور ددر ااين
اله شنا
حدود  %85از ززباله
ک ھا د د
پالستيک
 ال ت
می دھند.

آلودگی اقيانوس ھا
سرعت از
 Garbageصدمه به
آسيب می رساند .اين
ارگانيسمisھای آبی
 زمانی که پسماند سمی به
طريقThe
Great
Pacific
Patch
a massive
دريايی که
غذايی انتقال ممی يابد و نھايتا ممی تواند در غذای درياي
نيز وجود d
dump
کنيمoff
floating
garbageمصرف tiممی fl
b
in
i the
th Pacific
P ifi O
غذاي Ocean.
W
زنجيرهWe
داشته باشد.
contribute to it everyday...
 در زنجيره غذايی ،يک ارگانيسم مسموم می تواند توسط ديگری و جانوری بزرگتر خورده شود
باشد.
ما اش
دريايی ا
غذای ا
تواند ذا
نھايتاتا می ت ا
ميشود و ا
ديگر خورده ش
حيوان گ
ک ا
ط يک
ککه آآن نيز تتوسط
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 پسماند سمی از طريق نشت رواناب محل ھای دفع زباله ،حفاری و کشاورزی وارد اقيانوس ھا
و درياھا می شود .مواد شيميايی و فلزات سنگين می توانند اثر مخربی بر زندگی آبزيان و
انسان ھا داشته باشند.

آلودگی اقيانوس

 رنگ ساختمان ھا و ماشين ھا ،باتری ھای سربی ،بخش ھايی از فشنگ ھا ،لوله ھای آب ،روکش ھای
The
Great Pacific Garbage Patch is a massive
ی کنند.
آزاد می
سرب ز
ھمگی ر
ی
ماھيگيری
سراميکی ،ثابت کننده ھا و طعمه ھای ي ير
ر ي ی
d
dump
off floating
fl ti garbage
b
in
i the
th Pacific
P ifi O
Ocean. W
We
contribute to it everyday...

 بسياری از موادی که در اقيانوس ھا يافت می شود می تواند سبب ناسالم شدن غذاھای دريايی شود .از اثرات
اشاره ککرد
ناقص اشا
نوزادان اق
تولد ا ا
توان به آآسيب سيستم عصبی و ل
ناسالم بر بدن می ا
دريايی ا ال
غذای ا
ذا
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ايدز و
شناگران ببه اي ز
ران
احتمال ابابتالی
الی
گرفتند تا ا ل
رار ر
يش قرار
آزمايش
مورد آز
اقيانوس ھھا ور
موجود درر ا ي وس
ی وجو
پزشکی
پسماندھای پز
ھی
پ
ھپاتيت ازاين طريق بررسی شود.

آلودگی اقيانوس ھا -دفع زباله ھا
 دفع زباله به معنی ريختن مواد مضر در اقيانوس ھاست مانند :فاضالب ھا  ،پالستيک و پسماندھای شھری.
The Great Pacific
Garbage
a massive
وجود دارند.
Patchشده اند ھنوز ھم
 isھا ريخته
اقيانوس
بيشتر زباله ھايی که در  1990به

dump off floating
d
fl ti garbage
b
in
i the
th Pacific
P ifi O
Ocean. W
We
contribute
فاضالبitو to
everyday...
تخليه آب باران از يک
 يکی از علل اصلی آلودگی اقيانوس ھا زمانی رخ می دھد که لوله ھای
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مکان ممی گذرند.

 بارش باران سبب می شود که لوله ھای فاضالب سرريز کنند و وارد ساير جريان ھای آبی مانند درياچه ھا
و رودخانه ھا شوند.

ماشين ھا نيز سبب آلودگی اقيانوس ھا می شوند!

 ماشين ھا سبب آلودگی اقيانوس ھا می شوند .دود زيادی که از اگزوز ماشين ھا خارج می شود سبب اين
آلودگی است.
آلودگ
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 اين دود مستقيما وارد اقيانوس ھا نمی شود .بلکه به شکل باران ھای اسيدی وارد اقيانوس ھا می شود.
اين باران ھای اسيدی می تواند در طول زمان سبب مرگ ماھی ھای بسياری شود.

کشتی رانی يکی از منابع در زمينه آلودگی اقيانوس ھا است.
 يک کشتی مسافربری با اندازه متوسط در طول يک سفر يک ھفته ای با  2200مسافر و 800
خدمه در حدود  210000گالون فاضالب توليد می کند.
 تخليه زباله ھای نفتی و مخازن ترازه آبی آلوده به نفت و پساب ھا منابع اصلی آلوده کننده درياھا
ھستند.
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 فعاليت ھای حفاری و استخراج نفت و گاز نيز آب مناطق ساحلی و آب ھای زيرزمينی را آلوده می
کند.
 در خصوص افزودنی ھای گاز و بنزين ،نشت از تانکر ھا يک مشکل بزرگ است.

کشتی رانی يکی از منابع در زمينه آلودگی اقيانوس ھا است.

 آلودگی نفتی يکی از مشکالت اصلی در منطقه روشن اقيانوس است.
 اصلی ترين آلودگی که در اين منطقه رخ می دھد ،آلودگی نفتی است.
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کشتی ھای بزرگ و سوانح رخ داده
نفتی در اقيانوس ھا ،نشت نفت از کشت
آلودگی نفت
اصلی آلودگ
 دو علت اصل
برای کشتی ھای حمل نفت است.

کشتی رانی يکی از منابع در زمينه آلودگی اقيانوس ھا است.

 آژانس حفاظت ازمحيط زيست آمريکا تخمين می زند حدود  100000تانک ذخيره سازی بنزين دچار
نشت مواد شيميايی ھستند.
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 در سانتا مونيکای کاليفرنيا ،چاه ھای تامين کننده آب مورد نياز بيش از نيمی از مردم شھر به دليل
وجود مقدار زياد افزودنی ھای بنزين  MTBEبسته شده اند.

آلودگی دريايی -قطعه قطعه کردن کشتی ھا
در بنگالدش افراد بيکار برای داشتن شغل ،زندگی خود را به خطر می اندازند و تن به يکی از خطرناک ترين شغل
دھند.
جھان می ن
ھای ا
ا
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http://ngm.nationalgeographic.com/2014/05/shipbreakers/dangers‐video

دريايی
يی
موجودات ري
زندگی و و
بر ز ی
اقيانوس ھا ر
شدن آب ي وس
اسيدی ن
تاثيرات ي
ير
 اسيدی شدن آب اقيانوس ھا اصطالحی است که برای توصيف کاھش سطح  pHاقيانوس ھا در يک دوره
زمانی ،به دليل جذب مقدار زياد کربن دی اکسيد از جو ،به کار برده می شود.
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زيم.
پردازيم
می پر
خواھد داشت ی
يی و
دريايی
حيات ري
آميزی بر ي
فاجعه يزی
تاثيرات ج
چه ير
ح  pHچ
ش سطح
ين که کاھش
 درر ادامه ببه اين

تاثيرات اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بر زندگی موجودات دريايی
اسيدی شدن آب اقيانوس ھا ميزان کلسيم
کربنات  ،يک ماده معدنی مھم برای تشکيل
ش می
ی
مرجانی ،کاھش
صخره ھای ر ی
ر
صدف و
يابد .اين موضوع زندگی گونه ھای بسياری
را در معرض خطر قرار می دھد.

 آيا می دانستيد؟
 بر اساس تحقيقات چھار تا از پنج انقراض تود ھای بزرگ در
اقيانوس ھا به علت اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بوده است.
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 و اگر روند افزايش  CO2در جو ادامه پيدا کند ،انقراض گونه
ای ديگر رخ خواھد داد.

تاثيرات اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بر زندگی موجودات دريايی
 زمانی که کربن دی اکسيد توسط آب جذب می شود ،يکسری واکنش ھای شيميايی رخ می دھد که
شود.
ھيدروژن ددر آآب می ش د
يون ھ د ژن
افزايش ن
به افزا ش
منجر ه
ن
 افزايش تعداد يون ھيدروژن سبب افزايش سطح اسيدی آب و کاھش تعداد يون ھای کربنات می شود.
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 زندگی گونه ھای بسياری وابسته کلسيم کربنات است و نقش مھمی در زندگی آن ھا دارد.

تاثيرات اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بر زندگی موجودات دريايی
 اسيدی شدن اقيانوس ھا موجب کاھش کلسيم کربنات ) ماده معدنی سازنده صدف و اسکلت بسياری از
صخره ھای مرجانی و صدف داران(
 کاھش اين ماده معدنی رشد گونه ھای آبزی را کاھش می دھد و استحکام صدف آن ھا را تضعيف می
 pHآآب تا
سطح H
شود ککه ط
پيش بينی می ش
پيدا ککند ،ش
ادامه ا
شدن باا ھمين سرعت ا ا
ميزان ااسيدی ش
اگر ا
ککند .اگ
سال  %2 ، 2100کاھش پيدا کند.
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تاثيرات اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بر زندگی موجودات دريايی
 کمبود کلسيم کربنات بر زندگی جلبک ميکروسکوپی که مبنای ھرم غذايی دريايی است تاثير منفی
دارد.
دا د
 اين جلبک با مصرف کلسيم کربنات برای خود پوسته ای محافظ می سازد که از آن در برابر
شکارچيان محافظت ممی کند.
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 کاھش سطح  pHآب مانع ساخت اين پوسته محافظ می شود که می تواند تاثيرات فاجعه باری بر
زنجيره غذايی داشته باشد.

تاثيرات اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بر زندگی موجودات دريايی
 صخره ھای آسيب پذير مرجانی نسبت به ساير موجودات دريايی در معرض خطر بيشتری قرار دارند چراکه
آن ھا برای ساخت اسکلت خود به ميزان زيادی کلسيم کربنات احتياج دارند.
 صخره ھای مرجانی خانه گونه ھای بسياری از موجودات دريايی ھستند و افزايش اسيدی شدن آب می تواند
منجر به تخريب و انقراض آن ھا شود که در نتيجه زندگی گونه ھای ساکن در اين صخره ھا نيز به خطر
افتد.
می افت
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 اسيدی شدن آب دريا برای تمام گونه ھا بد نيست ،به طور مثال با باال رفتن کربن دی اکسيد آب رشد عروس
برخی جلبک ھا نيز افزايش می يابد.
دريايی و برخ
ھای درياي

تاثيرات اسيدی شدن آب اقيانوس ھا بر زندگی موجودات دريايی
 تحقيقات اخير نشان می دھد که اقيانوس ھا تقريبا يک-سوم کربن دی اکسيد گسيل شده را جذب می کنند
که برابر است با  22ميليون تن در ھر روز.
 تنھا راه برای جلوگيری از اسيدی شدن ،کاھش ميزان کربن دی اکسيد جذب شده است.
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 يک راه حل مناسب کاھش استفاده از سوخت ھای فسيلی و جايگزين کردن آن ھا با منابع انرژی تجديد
پذير است.

مطالعه بيشتر
Buzzle: http://www.buzzle.com/articles/interesting-facts-about-the-great-pacific-garbage-patch.html
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