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 « شود یتازه م CO2 دیباعث تول درقطب شمال یبهار هایذوب برف »

نقاط جهان در حال گرم شدن است و  ریاز سا ترعیدو برابر سر بایمطالعات نشان داده است که قطب شمال تقر

نشان  گویدسن یالتیدانشگاه ادر  دیجد قاتیتحق. باشدمی دی اکسیدکربن حاوی تر از جوبیش خاک آن دو برابر

سرعتی کربن تازه با  دیاکس ید دیکند و باعث تولیبه خاک نفوذ م یبهار هایدهد که آب حاصل از ذوب برفیم

در  عیتسر ی، به معناآزاد شدن کربن به دام افتاده درخاکوه بر این عال شود.یم ،شدیتصور م چه قبالباالتر از آن

 .ستیمورد توجه ن کامال فعلی هنوز یریگاندازه یهاکیاست که در تکنآب و هوا  گرم شدن

سال  نیچند، زیست شناس اکوسیستمدیگو و همکارش دوناتال زونا، سنایالتی دکتر و استاد دانشگاه  ،کایل آرنت

 ، گذراندند.گویپس از بازگشت به سن دهایشان افتهیبررسی آالسکا و  در منطقه باروموجود در  تیوضع یابیرا در ارز

کربن  دیدر تول یزیناچ ریثااست که ت نیکربن است و فرض بر ا تعادل ساالنهدر  یلفه اساسوم کیفصل سرما 

  دارد.

نبودند که آزاد  یاخانهگل یبود که فقط گازها نیا افتندیها درچه آن، آنخاک یهانمونه لیو تحل هیبا تجز

 .شودنیز می تازهکربن  دیتول شیباعث افزاجریان ذوب بهاره  ادیبلکه به احتمال زشدند، می
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که ذوب سرد  منتشر شد نشان داد "یولوژی جهانیتغییر ب"در نشریه  2020ژوئن  30ها که در تاریخ آن مطالعه

را  اهانیکربن توسط گ دیاکس یجذب دتواند این میکه باشد جو می به دروناز انتشار کربن  یمین دلیل بایتقر

 .خنثی کند

 و بهارهای زمستان همواره  رای، زها وجود داشته را پر کرده استها قبل در دادهاز مدت که یها شکافآن یهاافتهی

 بود.را دشوار ساخته  عهمطال به منظورقطب شمال  ی بهدسترس ،سخت

 آرنت گفت: 

سرعت در ا به هستمیاکوس نیکه امتوجه شدیم ، هارا داریماین، اما اکنون که میها را نداشتداده نیدر ابتدا ما ا"

 لیتبدجهان  CO2منبع زودی به کنند که قطب شمال به یم ینیبشیها پاز مدل یاریبس حال گرم شدن هستند.

  "شویم.میآن  ضرورت مقابله با وجه بزرگی ومورد رسیدگی قرار نگیرد، تازه متو اگر این روند  شود

 سال توسط والتر40رای حفاظت  از تجهیزاتی که نزدیک ب 2016اولین نویسنده این مقاله، در تابستان سال  ،آرنت

بازدیدش را به منظقه بارن در آالسکا  ،کردها کار میو روی آنشده این مناطق قطبی نصب در  شناساوچل بوم

کربن  دیاکس یحرکت د یریگاندازه یبرااست  یروشکه  گرداب انسیکوارتکنیک با استفاده از آرنت آغاز کرد. 

دوره  کی یمنتقل شده در واحد سطح برا یانرژ یی،شار گرما )، شار و هوا نیزم یدما نیچنخاک و جو و هم نیب

، و عمق برف نیزم یگرما(برانگیز استزدگی بسیار چالشگیری آن در طول دوره یخکه اندازه از زمان است نیمع

 شارها را اندازه گیری کرد. 

 ازین چنانلی همودر هنگام ذوب برف به وجود آورد شارگرمایی  یریگاندازه یرا برا دهیا نیآرنت ا ":به گفته زونا

 "قطب شمال وجود دارد.شارگرمایی در فصل سرما در مربوط به  یهابه پر کردن شکاف در داده

 یآورخاک را جمع یها، که نمونهپسونیل دیوی، دسن دیگوایالتی دانشگاه  ستیولوژیکروبیبا م نیچنآرنت هم

بهتر  زییخاک را در فصل بهار و پا یکیزیف اتیزونا کمک کرد تا خصوص. لیپسون به او و کرد ی، همکارکرده بود

 متوجه شوند. 

 :آرنت اظهار داشت

که درون خاک وجود دارد  های هواییکیسهبرف ذوب شده به  افتد کهیاتفاق م یهنگام ،تازه CO2 دیتول "

 "کند.یکربن کمک م دیاکس ید دیبه تول، است یغن ژنیبا اکس که . برف ذوب شدهریزدمی
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 آهن کامال که دهدمینشان  خاک لیو تحل هیموجود در خاک است. تجز یمعدنامالح  ترینفراوان از یکیآهن 

  دهد.میرخ تازه موجود در خاک  ژنیاکسبا فقط در صورت اتصال  اکسید شدن آهن ، کهشده است دهیاکس

  ؟مداوم است CO2آیا از نظر محققان افزایش 

 رسد. ها به حداکثرخود  میای در دوره ذوب یخخانههای گلکنند که انتشار گازشواهد ثابت می

داشته باشند. رود را می هدردر اثر ذوب برف ی گرمایی که گیراندازه کمی در تر ممکن است تواناییهای سادهمدل

 گوید:آرنت می

به تر را سبک باتیترکبه شکلی کارآمد  عتیطبخاک وجود دارد. کردیم درچه تصور میتر از آنبیشی یچیزها"

با کند. ایجاد می اثر انگشت ینوعمانند را منحصربه فردی  یزوتوپیا یامضاهاو  کندیم هیتر تجزنیعناصر سنگ

 ".کجاست بوده و منبع انتشار کربنجا در آن چه مدتکه ترکیبات  مییبگو میتوانیها مزوتوپیبه ا ینگاه

 یها را بازسازموجود در نمونه باتی، سن ترکتمرکز کنند یزوتوپیا زیبر آنال یآرنت و زونا قصد دارند در مرحله بعد

  را نشان دهند. جینتا نیتر ایطوالن یامدهایو پ ردهک

  زونا گفت:

دهه  کی یط ییشار گرما رییتغ یکربن و چگونگ دیاکس یمدت در انتشار د یطوالن روندیبررسی ما به دنبال "

 "بود. میگذشته خواه
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