
تحمض لرصد العالمیة للشبكة رئیسیة أھداف ثالثة
المحیطات

فھمنا حول ظروف تحمض المحیطات تحسین .۱
- تحدید األنماط الكیمیائیة، المكانیة والزمانیة، لنظام الكربونات ؛

 - توثیق وتقییم التغیرات الكیمیائیة في نظام الكربونات لإلستدالل على
اآللیات (بما في ذلك اآللیات البیولوجیة)

تحسین فھمنا حول ردة فعل النظام البیئي تجاه تحمض المحیطات .۲
 -

ذات الصلة واألطر القیاسات الفیزیائیة والكیمیائیة، والدراسات التجریبیة
النظریة ؛

ضعیفة - تحدید معدالت التغییر و المناطق كما األجناس شدیدة التأثر و
المرونة ؛

۳. الحصول على المعطیات وتبادل البیانات و المعلومات الالزمة
تحمض المحیطات وآثارھا نمذجة

توفیر البیانات الكیمیائیة والبیولوجیة، المكانیة والزمانیة، الستخدامھا -
تطویر نماذج للتحلیالت والتوقعات ذات الصلة بالمجتمع.

المحاور اإلقلیمیة
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الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات

GOA-ON

GOA-ON

تحمض المحیطات ھي "ظاھرة عالمیة ذات تأثیرات محلیة". وعلیھ فإن تشكیل 
GOA- المحاور اإلقلیمیة ضمن إطار الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات

ON  قد سّھل التنسیق على المستوى اإلقلیمي، مما أتاح التعاون واألبحاث 
المصممة بشكل أفضل یتناسب مع المناطق الجغرافیة الصغیرة.  اعتباراً من عام 

۲۰۱۹ ، ھناك سبعة محاور إقلیمیة ناشطة:  شبكة أمریكا الالتینیة لتحمض 
المحیطات والساحل (LAOCA) ؛  برنامج تحمض المحیطات التابع للجنة 
الفرعیة IOC لغربي المحیط الھادئ (WESTPAC) ؛  شبكة تحمض 

المحیطات األفریقیة  (OA-Africa)؛  محور أمیركا الشمالیة؛  شبكة جزر 
المحیط الھادئ لتحمض المحیطات (PI-TOA) ؛  محور شمال شرق المحیط 
OA Med-) األطلسي ؛ و محور البحر األبیض المتوسط لتحمض المحیطات

Hub). للمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع الشبكة العالمیة لرصد تحمض 
. Regional Hubs وعالمة التبویب GOA-ON  المحیطات

الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات GOA-ON في العام ۲۰۱۹

٥۷۳ باحث من ۹۲ دولة (تظھر باللون األسود).

goa-on.org :تجدنا
facebook.com/GOAON                                     goa-on@         تابعنا: 

info@goa-on.org  :تواصل معنا

الدكتور برونتي تیلبروك، الرئیس المشارك للشبكة العالمیة لرصد تحمض 
 GOA-ON المحیطات

منظمة الكومنولث للبحوث العلمیة والصناعیة ، قسم علوم المحیطات 
Bronte.Tilbrook@csiro.au       والغالف الجوي ، أسترالیا

اعتمادات الصور: الكسیس فالوري أورتن ، مؤسسة المحیط ؛ كارال بیرغوف ، INIDEP ؛ برنامج أبحاث تحمض 
المحیطات بالمملكة المتحدة (UKOA) ؛ مؤسسة وودز ھول لعلوم المحیطات (WHOI) ؛ اإلدارة الوطنیة للمحیطات 

والغالف الجوي (NOAA) ؛ برونتي تیلبروك ، CSIRO ؛ جان لویس تیسي ، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

ثالثة أھداف رئیسیة للشبكة العالمیة لرصد تحمض 
GOA-ON المحیطات

تحمض المحیطات  ۱. تحسین فھمنا حول ظروف 

  • تحدید األنماط الكیمیائیة، المكانیة والزمانیة، لنظام الكربونات ؛

     توثیق وتقییم التغیرات الكیمیائیة في نظام الكربونات لإلستدالل على •
اآللیات (بما في ذلك اآللیات البیولوجیة) التي تتحكم بتحمض المحیطات ؛

۲. تحسین فھمنا حول ردة فعل النظام البیئي تجاه تحمض المحیطات 

   • متابعة التأثرات البیولوجیة الناتجة عن تحمض المحیطات، باإلضافة 
إلى القیاسات الفیزیائیة والكیمیائیة، والدراسات التجریبیة ذات الصلة 

واألطر النظریة ؛

   • تحدید معدالت التغییر و المناطق كما األجناس شدیدة التأثر و ضعیفة 
المرونة ؛

۳. الحصول على المعطیات وتبادل البیانات و المعلومات الالزمة لتحسین 
نمذجة تحمض المحیطات وآثارھا

   • توفیر البیانات الكیمیائیة والبیولوجیة، المكانیة والزمانیة، الستخدامھا 
في تطویر نماذج للتحلیالت والتوقعات ذات الصلة بالمجتمع .

الدكتورة جان نیوتن ، الرئیس المشارك للشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات 
، GOA-ON

janewton@uw.edu         جامعة واشنطن ، الوالیات المتحدة األمریكیة
ترجمة: د. عبدالرحمن حسون، المركز الوطني لعلوم البحار/المجلس الوطني للبحوث العلمیة، لبنا ن  

وأ.د.م  نیرة شلتوت، المعھد القومي لعلوم البحار والمصاید/ قسم البیئة البحریة، مصر
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نحو شبكة عالمیة لرصد تحمض المحیطات ما ھو تحمض المحیطات؟

بوابة بیانات تحمض المحیطات

 تحمض المحیطات ھو نتیجة امتصاص المحیطات لحوالي ثلث كمیة 
 انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتج عن اإلنسان، مما یؤدي إلى تغیرات 

.

في كیمیاء میاه البحر. وتعتبر ھذه المشكلة كوجھ آخر للمشكالت الناتجة 
عن انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون  و كمشكلة بیئیة كبرى مقلقة 

للمجتمع الدولي
منتظمة  قیاسات  خالل  من   (OA) المحیطات  تحمض  كشف  فعلیاً  تم  وقد 
المحیط  في  مختلفة  ثالثة  محطات  في  الماضیة  سنة   ۲٥ ال  خالل  تمت 

الھادئ والمحیط األطلسي والتي أظھرت انخفاضاً واضحاً في قیاس األس 
الھیدروجیني pH للمحیطات.

تحمض المحیطات في سطح المحیط بالقرب من مرصد مونا لوا ، ھاواي ، 

الوالیات المتحدة األمریكیة.

القدرات بناء 
بناء القدرات وتعزیز البنیة التحتیة ھما أمــران ضروریان في توسیع 
التغطیة العالمیة لرصد تحمض  المحیطات.  لدى الشبكة  العالمیة  لرصد 
تحمض المحیطات  GOA-ON نھجین لبناء القدرات : األول من خالل 
المساعدة المباشرة عبر تنظیم ورش عمل تدریبیة وتوفیر أجھزة وأدوات 

منخفضة التكلفة  لرصد تحمض المحیطات، والثاني باتباع أسلوب اإلرشاد 
العلمي من خالل برنامج Pier2Peer . لمعرفة المزید یرجى زیارة 

الموقع.

.PNAS 106: 12235-12240 .2009 .مقتبس من دوري وآخرون
تقوم بوابة بیانات الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات  GOA-ON بتقدیم البیانات المتعلقة بتحمض المحیطات والمقدمة من خالل أعضاء الشبكة على شكل خرائط.  توفر 
البوابة  إمكانیة الوصول وتحدید بیانات تحمض المحیطات من خالل نواتج معالجة البیانات التي یتم جمعھا من جمیع أنحاء العالم بواسطة عدد كبیر من المصادر، بما في ذلك 
العالم  وبحار  محیطات  لسطح  المحیطات  تحمض  الھیدروجیني/درجة  الرقم  أعاله:  الصورة  في  یظھر  الثابتة.  المحطات  وبیانات  البحریة  البحثیة  والرحالت  الثابتة  العوامات 
المأخوذة من نتائج مشروع تحلیل بیانات المحیطات العالمي (GLODAP) ، باإلضافة الي بیانات جمیع منصات المراقبة. تعرض بعض محطات الرصد بیانات لحظیة مأخوذة 

في الوقت الحقیقي ، وتوفر العدید من منصات الرصد ھذه روابط للبیانات والبیانات الوصفیة التي یمكن الوصول إلیھا.

تدعم الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات GOA-ON الھدف ۱٤ للتنمیة المستدامة "الحیاة تحت الماء"، والتزمت بتوسیع التغطیة المكانیة والزمانیة لرصد 
تحمض المحیطات حول العالم (االلتزام التطوعي OceanAction16542#) وذلك من أجل دعم الھدف ۱٤.۳ ("تخفیف ومعالجة آثار تحمض المحیطات ، من خالل 

التعاون العلمي على جمیع المستویات"). المؤشر ذو الصلة  یلتمس ”قیاس متوسط تحمض المحیطات/متوسط االس الھیدروجیني لمیاه البحر (pH) بطریقة متفق علیھا 
من محطات أخذ العینات. أیضاً قد شاركت الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات  في تنفیذ ونشر منھجیة دالالت والطرق القیاسیة لدراسة تحمض المحیطات 

المعتمده من الوكالة الوصیة للمؤشر ھي اللجنة الحكومیة للمحیطات بالیونسكو (IOC-UNESCO) مما وفر إرشادات حول كیفیة القیاسات باتباع أفضل الطرق
 واألسالیب  المتبعة في المجتع العلمي الذي یدرس تحمض المحیطات و شرح كیفیة التعامل مع البیانات التي یتم جمعھا.

.GOA-ON إبحث عن المنھجیة والطرق في صفحة موارد الشبكة العالمیة لرصد تحمض المحیطات




