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واژگان كليدي :تغییر اقلیم ،گازهای گلخانهای ،محیط های آبی

تغییر اقلیم ،1به عنوان یکی از پنج حوزه کالن علم و
فناوری ،در برنامه استراتژیک سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج جهاد کشاورزی در نظر گرفته شدهاست
(شریفروحانی و همکاران .)1396 ،با توجه به اهمیت
موضوع مذکور ،اهداف این مقاله مطالعه تغییرات آب و
هوایی ،اقلیم و محیطهای آّبی ،منابع ایجاد گازهای
گلخانهای در اکوسیستمهای آبی ،با تاکید بر اثرات تغییر
اقلیم بر دریای خزر بر اساس نتایج مطالعات مختلف
میباشد.
تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد
انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی که در
طوالنیمدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی
رخ دهد .شاخصهای تغییر اقلیم افزایش دمای الیه
تروپوسفر ،رطوبت هوا ،دمای هوای باالی اقیانوسها ،دمای
آب سطحی اقیانوسها ،سطح آب دریا ،دما در خشکی و
محتوای گرمایی اقیانوسها و همچنین کاهش یخچالهای
طبیعی ،یخهای دریایی و بارش برف ،شدت طوفان ،تناوب
طوفان ،اسیدی شدن اکوسیستمهای آبی میباشد
( .)NOAA, 2010دمای جهانی به ازای هر دهه0/15 ،

درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت (.)IPCC, 1996
اگرچه در صورت فقدان گازهای گلخانهای در جو ،انرژی
گرمایی خورشید مجدداً به فضا برمیگشت و دمای کره
زمین  33درجه سانتیگراد سردتر از حال حاضر
میگردید ،ولی در وضعیت کنونی از افزایش گازهای
گلخانهای و تغییرات اقلیمی ،موضوعات تولیدات زیستی،
عملیات ماهیگیری ،آبزی پروری ،جمعیت جانوران،
پراکندگی جمعیت انسانی و اقتصاد جامعه بسیار تحت
تاثیر قرار گرفتهاست .جداول  1و  2توزیع ،سهم و طول
عمر هر کدام از گازهای گلخانهای موثر درگرمایش زمین
را ارائه میدهد .آئروسلها از جمله  NH3 ،SO2و NOx
که سبب سرمایش زمین میشود ،طول عمر کوتاهی دارند
و کل زمین را متاثر نمیکنند (.)IPCC, 1996
از رویدادهای مهم در محیطهای آبی در ارتباط با تغییرات
اقلیمی ،رسوب گونههای مهاجم و گونههای سوخت
زیستی 2بر سطوح مختلف نظیر بدنه قایقها و کشتیها
میباشد .این رسوبات باعث افزایش وزن کشتی ،کاهش
سرعت کشتی و افزایش مصرف سوخت (تا  40درصد)
میشود.
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جدول  :1انواع و درصد گازهای گلخانهای موثر بر اقلیم ()IPCC, 1996
)Table 1: The types and percentages of greenhouse gases affecting the climate (IPCC, 1996
منبع انتشار
میزان گازها )درصد(
نوع گاز
ردیف

1
2

دی اکسید کربن ()CO2
هیدروفلوروکربن ()HFCs

60
16

سوزاندن سوخت فسیلی ،جنگل زدایی
ائروسل ،یخچال ها

3
4
5
6

متان ()CH4
نیتروزاکسید ()N2O
پرفلوروکربن ()PFCs
سوپرهگزافلوراید ()SF6

15
5
2
1

پساب آلی ،تولید سوخت
کودهای شیمیایی ،خاک ،سوخت ها
رنگ ،تولید نساجی و آلومینیم
صنایع الکتریکی ،تولیدات رزین و آلومینیم

7

بخار آب ()H2O

1

آبیاری ،تبخیر ،ذوب یخ

جدول  :2منابع ،چاهکها و طول عمر برخی گازهای گلخانهای در جو زمین ()IPCC, 2013
)Table 1: Resources and lifetime of some greenhouse gases in the Earth's atmosphere (IPCC, 2013

گازهای گلخانهای
دی اکسید کربن ()CO2

منابع
غیر طبیعی

طبیعی

سوزاندن سوختهای فسیلی،
جنگلزدایی ،تخمیر ضایعات

-

متان ()CH4

فضوالت حیوانی ،شالیزارهای برنج،
سوختهای فسیلی ،تخمیر بی
هوازی ضایعات

نیتروزاکسید ()N2O

خاکهای تقویت شده با کودهای
شیمیایی ،سوختن زیست توده،
احتراق سوختهای فسیلی

این امر موجب افزایش ترکیبات مضر و گازهای گلخانهای
بخصوص دیاکسیدکربن را در محیط میشود ( Yebra et
 .)al., 2004گازهای متان و دیاکسیدکربن براساس
فرآیندهای بیوژنیک ،1ترموژنیک 2و ژئوشیمی 3در
خشکیها و اقیانوسها تولید میشوند ( Fortuniak et al.,
 .)2017کشت توأم مزارع برنج و ماهی ،سبب افزایش آزاد
شدن گاز متان از رسوبات میشود .زیرا حرکت ماهی سبب
آزاد شدن گازها از رسوبات میشود ( Frei and Becker,
 .)2005استفاده از فضای باز در تصفیه فاضالبها نیز
سبب تولید میزان زیادی گازهای متان و نیتروزاکسید
میشود که با اقدام اصالحی استفاده از آبگیر یا تاالب برای
Biogenic
Thermogenic
Geochemistry
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1
2
3

چاهکها

طول عمر در جو
زمین

اقیانوسها ،جنگلها

کمتر از هفته

مردابها و اقیانوسها

جذب توسط باکتریها،
واکنشهای شیمیایی در
جو

 12/4سال

فرآیندهای میکروبی در
خاک و آب اقیانوسها و
خاکهای طبیعی

جذب بوسیله خاک و
واکنشهای فتوشیمیایی
در استراتوسفر

 121سال

تصفیه فاضالب گاز کمتری تولید میشود .گازهای
گلخانهای  N2Oو  CH4دارای طول عمر زیاد هستند و در
یک دوره  100ساله ،بترتیب حدود  298و  25برابر گاز
 CO2بر گرم شدن زمین موثر هستند ( Forster et al.,
 .)2007گاز گلخانهای بخار آب کمترین سهم (یک درصد)
را در تغییرات اقلیمی داراست ،اما افزایش این گاز میتواند
سبب آثار نامطلوبی بر شرایط تغییر اقلیم شود .بیشتر بخار
آب در اتمسفر در مسیر نصفالنهار در عرضهای میانی
جریان اتمسفری ایجاد میکند ( Zhu and Newell,
 .)1998این جریان عظیم اتمسفری حاصل از جریان های
سیکلونی بر اقیانوسها ،مشابه با رودخانههای طویل
(چندین هزار کیلومتر) با عرض کم (چندین صد کیلومتر)
است و سبب بارش و سیالب در برخی مناطق میشود
(.)Liepert, 2013
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تغییرات غلظت گازهای گلخانهای سبب نوسانات سطح
تراز آب دریاها و اقیانوس ها خواهد شد .تغییرات سطح
تراز دریای خزر ( )Caspian Sea Level=CSLبر اساس
مدل پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده است
( .)Roshan et al., 2012با افزایش سطح تراز دریای
خزر محیط های امن و تغذیه ای ساحلی کاهش یافت
بطوریکه بر اساس دادههای پنجاه ساله ،میزان صید
گونههای مختلف دریای خزر (ماهیان خاویاری ،کفال
ماهیان و غیره) روند کاهشی واضح داشته است ( Fazli et
.)al., 2017

شکل  :1روند تغییرات تراز سطح آب دریای خزر
Figure 1: Trend of the Caspian Sea water level
changes

طبق مدل ارائه شده دمای دریای خزر نزدیک به  1درجه
افزایش یافته است .با افزایش دمای دریای خزر همراه با
کاهش سطح تراز دریای خزر ( ،)CSLمیزان تبخیر
سطحی و میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر کاهش
مییابد (.)Roshan et al., 2012; Arpe et al., 2018
در اثر کاهش سطح تراز دریای خزر ،گازهای هیدراته که
در بستر جمعشدهاند ،به مرور زمان میتوانند در جو آزاد
شوند (معادل  185-492میلیارد مترمکعب) و با عملکرد
گلخانهای در گرمایش جهانی کره زمین موثر باشند.
بیوژئوشیمی
خصوصیات
اقلیمی،
تغییرات
( )Nasrollahzadeh Saravi et al., 2015و زیستی
دریا را تغییر میدهد .مطالعات بیانگر تغییرات کمی و
کیفی تجمع فیتوپالنکتونی در حوزه ایرانی دریای خزر طی
دهه  1380و اوایل دهه (1390شمسی) نسبت به دهه
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( )1370بوده است (مخلوق و همکاران1398 ،
; .)Nasrollahzadeh et al., 2014در مطالعات فوق
تغییرات عمدهای از گونههای غالب در همه فصول بجز
پائیز گزارش شد بطوریکه گونههای غالب زنجیری و
رشتهای در شاخههای سیانوفیتا و باسیالریوفیتا جایگزین
اشکال انفرادی شدند .جابجایی و تغییر الگوهای جمعیتی،
منطقه تجمع فیتوپالنکتون ،نوع گونههای غالب
فیتوپالنکتون در دریای خزر ( Makhlough et al.,
 )2017با تغییر در سایر اجزای زیستی اکوسیستم
(زئوپالنکتون و موجودات بنتیک) همراه گردید (نصراله
زاده و همکاران 1396a ،و  .)1396bروابط پیچیدهای بین
عوامل اکوسیستم وجود دارد .لذا ،تغییرات مذکور ممکن
است بر میزان کارایی و انتقال انرژی در زنجیره غذایی
اکوسیستم موجب اثر نامناسبی شود .از سوی دیگر،
افزایش اسیدی شدن و گرم شدن سطح اقیانوس ،افزایش
الیهبندی آب ،کاهش عمق اختالط آب ،ممکن است سبب
از بین رفتن برخی گونههای فیتوپالنکتون و در نهایت
کاهش اکسیژن محلول ،افزایش دیاکسیدکربن و تشدید
گرمایش زمین شود .ترکیب گروههای فیتوپالنکتون ،شکل
و اندازه گونه غالب فیتوپالنکتون و تغییرات محیطی (دما)
نقش مهمی در تغییر میزان کلروفیل-آ در دریای خزر
نشان داده است بطوریکه گونههای غالب در فصل پاییز و
نیز تابستان (حتی با سایز مشابه) عموماً دارای محتویات
کلروفیلی باالتری نسبت به فصل بهار و بخصوص زمستان
بودند و به رغم  2برابر شدن میزان تراکم و زیتوده در
فصل زمستان نسبت به پائیز ،میزان کلروفیل تقریباً نصف
شد (مخلوق و همکاران .)1396 ،کاهش محتویات
کلروفیلی منجر به کاهش جذب  CO2و کارایی دریای
خزر میشود .در نتیجه ،گاز گلخانهای  CO2در اتمسفر و
جو باقی میماند و سبب گرم شدن زمین خواهد شد .در
اواخر دهه  1380روند افزایشی تراکم سیست داینوفالژال
( )Dinoflagellatesدر رسوبات دریای خزر مشاهده شد.
خروج از سیست و ورود به مرحله رویشی عموماً در شرایط
مناسب دمایی رخ میدهد (.)Rengefors et al., 1998
حضور سیست  Lingulodinium polyedraدر رسوبات
حوزه جنوبی دریای خزر میتواند انعکاسی از تغییرات آب
213
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و هوایی ناحیه و افزایش دما باشد ( Leroy et al.,

 .)2013تغییرات آب و هوایی از عوامل موثر بر افزایش
رشد و تکثیر جلبکی و شکوفایی مکرر گونه سمی
سیانوفیتا ( )Nodularia spumigenaدر حوزه جنوبی
دریای خزر در دهه  1380گزارش گردید .در تابستان
 1397افزایش دما و ثبات آن به همراه میزان مناسب مواد
مغذی ،با رشد و تکثیرگسترده ماکروجلبک کالدوفورا
گلومراتا ( )Cladophora glomerataدر سواحل دریای
خزر همراه بود بطوریکه پرسنل مکانهای گردشگری ،برای
جلوگیری از ایجاد منظره نامطبوع مجبور به پارو کردن
رشته های ماکروجلبک در برخی سواحل شدند (مخلوق و
همکاران .)1397 ،به طور کلی ،بنظر میرسد که حوادث
نامطلوب زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی بر زمان و
میزان رشد و تکثیر موجودات در حلقههای بعدی زنجیره
غذایی (جمعیت زئوپالنکتون و بنتوز) ،افزایش برخی از
موجودات زئوپالنکتونی ( ،)Acartiaافزایش شانه دار
مهاجم  Mnemiopsis leidyiدر دریای خزر نقش
موثری داشتند که در نهایت منجر به تغییر جریان انرژی
میشود .لذا ،با توجه به برنامه استراتژی و کالن محوری
تغییر اقلیم ،ضروری است که بررسی جامعی بر نقش
جنگلها و محیطهای آبی (مردابها ،آبگیرها ،تاالبها،
دریاچهها و دریاها) در نشر و جذب گازهای گلخانهای
اصلی ( CH4 ،CO2و  )N2Oصورت پذیرد و شاخصهای
کمی و کیفی تغییرات اقلیمی در اکوسیستمهای آبی ایران
شناسایی و ارزیابی گردد.
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Abstract
Climate change means any distinct change in patterns expected for climate which occurs in a long
term and a particular region or the entire global climate. Increasing greenhouse gases in the
atmosphere will keep the sun warm and increase the Earth's temperature. Therefore, recognizing
greenhouse gas sources plays an important role in controlling adverse climate change conditions .
Aquatic environments are important sources of greenhouse gas emissions, such as carbon dioxide,
methane and nitrous oxide. The global warming increases the emission of methane gas from sea
bottom to the atmosphere. Another event in aquatic environments related to climate change, is the
attaching/adhering of biofouling species on the body of boats and ships which is followed by the high
frictional resistance, due to generated roughness, which leads to an increase of weight and subsequent
potential speed reduction and it may also entail a need for heavier and less energetically efficient
machinery. The increase in fuel consumption can be up to 40% and produce more carbon dioxide. In
rice fields (rice combined with fish), fish perturbation of the soil entails water turbidity due to
resuspension of sediment granules and a higher level of methane gas emission. Thus, the purpose of
this research is to briefly review the role of aquatic environments and their components, in increasing
and reducing some greenhouse gases, as well as sources of these gases water ecosystems with
emphases on climate change effects on the Caspian Sea based on various researches.

Keywords: Climate Change, Greenhouse gases, Aquatic environment

*

Corresponding author

