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نمایند، ها زندگی میپذیر هستند و به خوبی تاثیرات آب و هوا را بر روي موجوداتی که در این آبها تحت تاثیر تغییرات زیست محیطی جهانی آسیبدریاچه

ي هاي بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی حاکم بر دریاچه چون دماي ناحیه. دماي سطح دریاچه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر روي پدیدهدهدنشان می

 ها تاثیر گذار است.هاي ماهی و تعلمل بین آني آب، تغییر انواع گونهوري اولیههاي آب، بهرهفتوسنتز، پایداري ستون

گذارد. در تریکی چون سطح و عمق دریاچه، عواملی چون دماي هوا، پوشش ابري، تابش خورشید بر دماي سطحی دریاچه تاثیر میعالوه بر عوامل مورفوم

هاي هاي زمینی و یا سنجندهدریاچه از نقاط مختلف جهان در فصل تابستان توسط ایستگاه 235) دماي سطح 2005-1985ساله ( 25این پژوهش اطالعات 

گیري شده است به هاي زمینی اندازهاي و ایستگاههاي ماهوارههاي آن توسط سنجندههایی که داده) دریاچه1آوري شده است. در شکل ( اي جمعماهواره

  ترتیب با رنگ قرمز و زرد نمایش داده شده است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اندهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتهنقشه دریاچه		-1شکل 

د. انهتعدادي از دانشمندان از شش کشور جهان در این پروژه که بخشی از آن توسط ناسا و بنیاد ملی علم آمریکا حمایت مالی شده است، شرکت نمود

از  ترکیبیدر اتحادیه ژئو فیزیک آمریکا در سانفرانسیسکو در اختیار عموم قرار گرفت. این نتایج بر اساس  2015دسامبر  18نتیجه این تحقیقات در 

  هاي زمینی بدست آمده است.اي و سنجشهاي ماهوارههاي دمایی حاصل از گیرندهداده
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درجه سلسیوس در هر دهه  0,34درجه فارنهایت و  0,65ها به طور متوسط دریاچه نشان داده است که این دریاچه 235گرفته بر روي هاي صورتبررسی

  ها و اتمسفر ثبت شده است، بیشتر است.ناچیز است، این افزایش از آنچه در اقیانوس اند؛ اگرچه این مقدار به ظاهرگرمتر شده

ها مشاهده ها رو به افزایش است و روند یکنواختی در تمام دریاچهها مشخص است دماي اکثر دریاچه) همانطور که در این نقشه1با توجه به شکل (		

هایی هستند که با شدتی باالتر از متوسط ها، دریاي خزر و دریاچه ارومیه نیز جزء دریاچهه این نقشهنمیشود و بسیار نا همگون است. همچنین با توجه ب

  جهانی در حال گرمتر شدن هستند.

  2009تا  1985ها به ازاي هر دهه در تابستان از سال نقشه افزایش دماي سطح دریاچه	-2شکل 

ها، نشانه ناگواري است که سبب مشکالتی چون افزایش رشد جلبرگ و ایجاد نواحی با علمی جدید، افزایش قابل توجه دماي دریاچه	هايگزارش	بر اساس

ها در ارتباط هاي آبی عمیق تاثیر گذار است و سبب افزایش نگرانیها خواهد شد. همچنین، این نوسانات سریع بر اکویستماکسیژنکم و خطرناك براي ماهی

  خواهد شد.		نمایندمی		کیفیت آبی که مردم براي نوشیدن، آبیاري محصوالت و تولید انرژي صرفبا 

)، دریاچه بایکال در سیبري Tahoeهایی چون دریاچه تاهو (پدیده گرمتر شدن دریاچه با شدت متوسط جهانی و یا بیشتر بسیار فراگیر است و دریاچه

)Baikal Lake) و دریاجه فراکسجون (Fracksjon(	هایی از این دریاچهدر سوئد نمونه) ها هستند؛ جان لنترزJohn Lenters(		 از لیمنو تک، شرکت

دریاچه  5دریاچه از  4ها، اند.همچنین این دریاچهترین تغییرات را داشتهتر در نواحی سرد سریعهاي عمیقمشاوره علمی آب در میشیگان گفت: دریاچه

ترین شوند. دریاچه اریه، سطحی) را نیز شامل میOntario(  ) و اونتاریوMichigan)، میشیگان (Huron)، هورن (Superiorبزرگ آمریکا؛ سوپریور (
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رابر ترین و سردترین دریاچه، سه بهاي بزرگ آمریکا، سریعترین تغییرات را داشته است. همچنین، دریاچه سوپریور، عمیقوگرمترین دریاچه از بین دریاچه

  ط جهانی گرم شده است.سریعتر از متوس

شوند و به صورت قابل توجهی از هاي دیگري نیز وجود دارد که سبب گرمتر شدن دریاچه میگویند: عالوه بر گرم شدن دماي هوا، فاکتوردانشمندان می		

ابستان نسبت به روند تغیییرات دماي هوا ها در ت، روند تغییرات دماي سطح دریاچه3اي به ناحیه دیگر این عوامل متفاوت هستند.با توجه به شکل ناحیه

  بسیار متفاوت بوده است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تغییرات دماي سطح دریاچه در تابستان نسبت به تغییرات هوا		-3شکل 

و حتی در برخی مناطق پوشش ابري کمتري وجود  دهندها در آب و هواي شمالی، یخ زمستانه خود را زودتر از دست میهاي بزرگ و دیگر دریاچهدریاچه

  ها در معرض تابش خورشید بیشتري است.دارد و در نتیجه سطح آن

 5درصد افزایش یابد که تنها  20ها یابد. در این گزارش پیش بینی شده است، در قرن آینده میزان جلبرگهاي گرمتر افزایش میها در آبرشد جلبرگ

 400000سبب شد تا  2014ها در آگوست اندازه جلبرگها خواهد شد. براي مثال، این افزایش بیهاي دریاچهه مسمومیت ماهیدرصد این انفجار منجر ب

  ساکنین تولدو، اوهایو و میشیگان جنوبی به مدت دو روز از آب محروم باشند.

ها شده است که توانایی ادامه با اکسیژن اندك براي ماهی "رگنواحی م"ها سبب توسعه نواحی تحت عنوان گوید: رشد جلبرگ) میO Reillyاو ریلی (

اي و حتی با تاثیرگذاري بیشتر از دي اکسید کربن که سبب تواند متصاعد شدن گاز متان، گازهاي گلخانهحیات در این شرایط را ندارند. این واقعه می

  شود را باعث شود.تغییرات جوي می
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، کمتر توانسته آب گرم نزدیک سطح دریاچه را با آب سرد موجود در اعماق دریاچه مخلوط نماید و در نتیجه توزیع مواد در شرق آفریقا، دریاچه تانگانیکا

  نمایند کاهش یافته است.ها از آن تغزیه میهایی که ماهیمغذي براي جلبرگ

ها در این یافته   ه در این پروژه همکاري نداشته است گفت:هاي بزرگ در دانشگاه مرکزي میشیگان کدونالد اوزازسکی، مدیر موسسه تحقیقات دریاچه

  گیري متفاوتی استفاده شده است.هاي اندازههاي گریت و پویانگ لیک در چین از روشبرخی نواحی چون دریاچه

  هاي بیگانه شده است.ها و تهاجم گونه هاي گرمتر که تراز آب کمتري دارند سبب تخریب سواحل تاالبوي در ادامه گفت: نتایج محتمل دیگر در دریاچه

  رسد، تغییر کوچکی در دماي آب، اثرات پیچیده و به شدت تاثیرگذاري بر اکوسیستم داشته است.چیزي که به نظر می
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