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درصد از جمعيت جهان در مناطق  60اكنون، بيش از 
ند و در حقيقت، رشد جمعيت انساني در نساحلي زندگي مي ك

هشت شهر از . جمعيت استكلّي مناطق ساحلي دو برابر رشد 
  .كالن شهر جهان در سواحل قرار دارند هد

زندگي خود را بر در مقياس جهاني، يك ميليارد نفر، 
 .اند بنا نهادهبعنوان مهمترين منبع پروتئين حيواني،  اساس ماهي

مناطق ساحلي، بخش اعظم تنوع زيستي و باروري زمين را در 
درصد از آنها در  80گونة ماهي، تقريباً  13200خود دارند و از 

  .كنند زندگي ميخط ساحلي 
اكوسيستم دريايي  اط بادر ارتباز اين رو، سالمت انسان 

اي  ها، از مباحث بسيار پيچيده و به هم تافته و سالمت اقيانوس
گيرد كه  است كه خود موضوع علم جغرافياي پزشكي قرار مي

ولوژي پزشكي، جامعه پاگر آن را با موضوعات علوم آنترو
شناسي پزشكي و اقتصاد سالمت سرشته كنيم، درك ما از 

زيرا بيش از . يابد ؤثر در اين ساختار پيچيده فزوني ميعوامل م
درصد در  17پرخطر و  وضعيتدرصد از سواحل جهان در  34

اي انسان قرار  هاي توسعه خطر متوسط در نتيجة فعاليت وظعيت
بخشي از اين خطرات برخاسته از فعاليت هاي صنعتي و . دارند

طي است كه هاي زيست محيطي برآمده از تغييرات محي دگيلوآ
  . اند در گسترة جهاني خود را نمايان نموده

ي دريايي و بنابراين، پرداختن به مقولة آب و هوا
باشد؛ نخست شرايط  مي تعمقسالمت انساني، از دو ديد قابل 

طبيعي اقليمي دريايي و اثرات آن بر انسان و دوم اثرات 
  .ة اقليم و سواحل درياييهاي انساني بر گستر ناخوشايند فعاليت

موضوع نخست از مباحث جغرافياي پزشكي است كه در 
به عنوان مثال، شيخ . خوريم متون پزشكي كهن نيز به آن برمي
به عوامل  “قانون در طب”الرئيس ابوعلي سينا در كتاب 

هاي  ها و پستي چون عرض جغرافيايي، بلنديهمجغرافيايي 
و تأثيرات محيط زيست بر زمين، كوهساران، درياها، بادها 

كتاب (دوم  او در فنّ. انسان پرداخته است سالمت و بيماري
 هاي آن، در خصوص بيماري، علت و نشانه )اول قانون و طب

ي دريايي بر مزاج و سالمت انسان و آب و هوا وبه اثرات دريا 
 اي حفظهاي استفاده از اقليم محيط زيست دريايي بر شيوه

  .اشاره نموده است المتيس
د اسماعيل جرجاني نيز در االغراض الطبيه و سي

است كه از  دانستهالمباحث العالئيه، بهترين هواها را هوايي 
دهد كه چقدر اطباء  اين شواهد نشان مي. خيزد بخار دريا برمي

  .اند بر مزاج انسان توجه نشان داده گذشته به اثرات آب و هوا
پزشكي جغرافيايي در طب اسالمي جايگاهي ويژه داشته 

اين نكته را نيز « : چنين مي نويسد در اين بارهاست و بوعلي سينا 
هر منطقه از مناطق زمين، نوعي  بدان كه هر يك از فصول در

هاي  بر طبيب است كه بيماري ويژة سرزمين. انگيزد بيماري را برمي
خوبي بشناسد تا بتواند وسايل  همختلف و تابع فصول مختلف را ب

  ».پيشگيري يا چاره جويي و معالجة آنها را تدبير نمايد
در اين فصل از نوشتار، بيش از آنكه به بيماري ها و 
ارتباطات پيچيدة زيستي و زيست پزشكي انسان بپردازيم، به مقولة 

اي برخاسته از ه ي دريايي و بيماريآب و هوا دوم كه اثرات انسان بر
   .اشاره خواهيم كرد گيرد، را در بر مي اين اثرات در مقياس جهاني



  ي دريايي و سالمت هاي آب و هوانوسان
  

دريايي به درك سيستم پيچيدة  شناخت آب و هواي
اقيانوس مقادير شگرفي . وابسته است اتمسفر، زمين و اقيانوس

گرما، آب شيرين و كربن را به خود جذب كرده و از اين رو 
هر چند . كنداتمسفر و زمين نقش ايفا مي“ حافظه”همچون  

كه آب و هوا را مي توان از اتمسفر پيش بيني نمود ولي اين 
كه در هاي خشكي است تركيب پيچيدة اقيانوس، اتمسفر وتوده

در فراتر از . كندو هوايي را تعيين مي طوالني مدت، روند آب
  نقش اقيانوس بعنوان منبع آب، گرما و كربن، دنياي اقيانوس

بر اتمسفر تأثير مي گذارد كه در بحث پديدة  -به صورت فعال-
اقيانوس همچنين نقش محيط . به آن خواهيم پرداخت ال نينو

هايي در مقياس ها بعنوان جلبككتونكشت فيتوپالن
. كندرا بازي مي) microalgae(ميكروسكوپي 

بعنوان فرآوردة  ها به دليل توليد اكسيژن فيتوپالنكتون
فتوسنتزي خود و در نتيجه توليد باروري اولية زمين به ميزان 

درصد، از ذخاير بي همتاي كرة زمين هستند؛ چراكه  50حدود 
غذاهاي دريايي و صنعت ماهيگيري و در نهايت باروري جهان 

  .اقيانوسي، انعكاسي از باروري اولية فيتوپالنكتوني است
هاي اقيانوسي به ار آبميزان باالي باروري پايد

ها و مواد كربن، كاني بازآفريني منابع زيستي همچون اكسيژن،
ها اين بازآفريني، از طريق جريان رودخانه. مغذي بستگي دارد

هاي بزرگ كه ها با جريانبه دريا و زير و رو شدن كف اقيانوس

كت در ها به حرآب را از سطح به سوي ژرفاي تمام اقيانوس
  .پذيرد گردانند، انجام ميآورند و نيز دوباره به سطح بر ميمي

از  يهاي سطحدرگردش آب، آب“ واژگوني”بدون اين 
خود را از  هاي عميق نيز اكسيژنمواد مغذي تهي شده و آب

  . دست خواهند داد
در مقياس كالن، تنفس آب هاي عميق، از طريق 

رسوب، تبادل گرما، وزش بادها، هجوم آب چرخه هاي تبخير و 
. گيردها صورت ميشيرين از خشكي و انجماد و ذوب يخ

گردند، چگالي يافته و فرو هاي سطحي سرد ميهمچنان كه آب
ها اين جريان. برندرا به ژرفا مي روند و آب غني از اكسيژنمي

گردند، مي) stratification(بندي موجب ايجاد پديدة چينه
هاي شناور در زير آب) سرد يا شورتر(تر هاي پرچگاليعني آب

اما اين فرو رفتن برخاسته از . دنلغزمي) گرم و كمتر شور(
 هاي باريك و متراكم رويتغييرات اتمسفري، فقط در جريان

دهد يعني جايي كه آب به صورت گسترده به سوي سطح، مي
به صورت ( در نتيجه وقوع دائمي اين پديده. ريان مي يابدج

  .هاي آب چينه شده به وجود مي آيندتوده )پايدار
ترين ويژگي فيزيكي بندي مهمپديدة چينهاحتماالً 

كنندة اقيانوسي براي حيات در كرة زمين است، زيرا تعيين
كه چگالي هر چند . باشدمي پراكنش مواد مغذي و اكسيژن

هاي سطحي بيشتراست، درصد از آب 3/0هاي عميق، تنها آب
هاي آب و چرخش ذخاير اما اين اختالف براي جداسازي توده

باروري بيولوژيك . هاي زيستي كافي استتوليد شده از فعاليت



هاي سطحي كه نور كافي براي به توليد مواد مغذي به آب
  . ه استپديدة فتوسنتز دريافت مي كند، وابست

هايي بوجود مي آيند كه مناطق با باروري باال در مكان
غني آب هاي عميق، با نيروهاي  مواد مغذي و اكسيژن

اين نيروهاي . شوندفيزيكي، به سوي سطح آب رانده مي
فيزيكي شامل حركت رو به باال در نتيجه وزش باد يا جزر و 

بعضي مناطق، جريان رو به باال از طريق  در. باشند مي مد
 100داده و آب را از ژرفاي  نيروي باد بر سطح دريا روي

در آب هاي ساحلي و . كشاند متري يا بيشتر به سطح دريا مي
اي هاي رودخانهخورها، درون داد مواد مغذي از طريق جريان

، اين مواد تر آب شيرينچگالي پايين.  ممكن است غلبه يابد
هاي با  بندي نموده و توليد گسترهمغذي را در سطح آب چينه

  .كندباروري باالي زيستي مي
هاي هاي آب با درجه حرارت و شوريبندي تودهچينه

اي اثر گذاشته هاي آب و هواي منطقهو سامانه متفاوت، بر آب و هوا
سالمت انسان از طريق ايجاد و اين نيز خود موجب اثر گذاري بر 

هاي شديد و تغييرات در شرايط آب و هوايي مي گردد كه توفان
   .زا تغيير ايجاد مي كند اين پديده نيز در گسترة عوامل عفونت

  
و نوسان ) ENSO( نوسان جنوبي/ ال نينو
  )NAO= نا او(  اطلس شمالي

 هاي گستردهدر مقياس زماني كه تغييرات آب و هوايي
ماند، اثرات شگرفي را بر سالمت تر از يك سال پابرجا مي

  . انسان ايجاد مي كند

و نوسان اطلس  ال نينو)/ ENSO( نوسان جنوبي
هايي هستند از الگوهاي آب و ، مثال)NAO=نااو(  شمالي
ال نينو، . دهندمي كه در مقياس بيش از يك سال روي هوايي

زماني كه بادهاي رايج يعني سال روي مي دهد؛  7تا  3هر 
آرام كه به سوي غرب  شرقي در منطقة گرمسيري اقيانوس

اين پديده موجب منع جنبش رو . افتندوزند، از وزش باز ميمي
هاي مغذي و سرد در منطقة استوايي اقيانوس آرام به باالي آب

شرقي و مركزي شده و موجب رها سازي منبعي از آب گرم در 
اين منبع آب گرم به سوي . گرددانتهاي غربي خط استوايي مي

شرق از ميان منطقة استوايي اقيانوس آرام به سوي نيمكرة 
  .يابدغربي انتشار مي

بر سالمت  ENSOناشي از  گاهي اثرات آب و هواي
تر سطح دريا بالفاصله اثر خود آب گرم. انسان بسيار شديد است

آرام شرقي و  را به صورت افزايش باران زايي در منطقه اقيانوس
استراليا، خشك . دهدكاهش باران در بخش آسيايي نشان مي

هاي شديدتري را به خود مي بيند و بعضي از مناطق سالي
ناهمگوني . گردندآفريقايي و هندوستان نيز دچار خشك سالي مي

درجه حرارت سطح دريا در منطقة استوايي اقيانوس آرام، مسئول 
ة بزرگتري در سراسر آمريكاي اي است كه در چرخواكنش جوي

زايي در شمالي سير كرده و موجب افزايش در باران و توفان
  .شودهاي جنوب غربي و جنوب شرقي آمريكا مي بخش

رود كه تغييرات در درجه حرارت و چنين تصور مي
دادن گسترده  موجب روي ميزان باران در نتيجة پديدة ال نينو

پديدة نوساني . گرددمي ماالريا و وبا) outbreak(رخدادهاي 



اطلس  يك الگوي تغييرپذيري جوي در اقيانوس“  NAOنااو ”
شامل تعداد (شمالي است كه گسترة متغيري از مقياس زماني 

اين پديده تا حدي . دهدرا بخود اختصاص مي) روز تا قرن
وابسته به قدرت و ضعف مركز كم فشار ايسلندي است كه بر 

يعني به (منطقة اقيانوس اطلس شمالي غلبه دارد  آب و هواي
صورت نتيجة آماري تغييراتي كه در مسير و شدت توفان هاي 

پديدة ). گيرندزمستاني كه در اقيانوس اطلس شمالي شكل مي
NAO ستراتوسفري كه در قطب هاي اهمچنين با انقالب

، با NAOشاخص . شمال متمركز است نيز همبستگي دارد
متغيرهاي آب و هوايي بسياري كه با سالمت انسان بستگي 

به ويژه درجه حرارت و رسوب گذاري در . دارند، مرتبط است
اروپاي شمالي، شمال غربي آفريقا و خاورميانه، تحت تأثير اين 

اي رسوب گذاري و جريان رودخانه ميزان. گيرندپديده قرار مي
از خود همبستگي نشان  NAOفرات با  و در منطقة دجله

چنين مناطقي با منابع آب شيرين محدود، به اين . دهد مي
، فاز مثبت 1960از دهة . ميزان تغيير بسيار حساس هستند

NAO  مسئول خشك سالي در اروپاي جنوبي و منطقة
  .مراكش بوده استمديترانه و كاهش ريزش باران در 

  
  گرم شدن زمين 

دهد كه طي اخير نشان مي بررسي ثبت آب و هوايي
قرن بيستم، آب و هوايي كه تجربه كرده ايم گرم ترين ميزان، 

باشد كه دليل آن را ميالدي مي 1400طي سال هاي پس از 
  .جستجو كرد ايبايست در فزوني گازهاي گلخانهمي

       گرم شدن چشمگير زمين در محدودة زماني
همبستگي داشته  با فعاليت غير معمول ال نينو 1994-1975

دهد كه سال نشان مي هاي هواشناسياست و بررسي شاخص
ها طي نيم قرن ترين سال، گرم1997و  1995، 1990هاي 

  .اند گذشته بوده
     نيرومند در قرن بيستم، رخداد دو حادثة ال نينوي

    NAOترين فاز مثبت و رخداد قوي) 1997–8و  3-1982(
اين  بر روي دهند كه گرم شدن زمين، نشان مي)1995-1972(

همچنين هر دو . است مؤثر بوده هاي آب و هوايينوسان
، با اثر مستقيم بر درجه حرارت  NAOهاي ال نينو و نوسان

از اين رو، يك . گذارندسطحي، بر گرم شدن زمين اثر مي
هاي ال ارتباط پيچيده ميان گرم شدن جهاني زمين با نوسان

وجود دارد كه پيشگويي رخدادهاي آينده را با  NAOنينو و 
    اي سامانة هاي رايانهمدلسازد؛ اما مشكل روبرو مي

دهند كه ما در حال ورود به اتمسفر نشان مي /اقيانوس/ خشكي
اي از ناپايداري ها هستيم و اين رويدادها موجب تغيير دوره

چشمگير در آب و هواي اروپاي شمالي و خاورميانه طي مقياس 
تغييرات آب و اين . سال آينده خواهند شد 50تا  10زماني 

ها هاي بيولوژيك در تمام قارههوايي موجب واكنش سامانه
  . خواهند گرديد

 100دانشمند از  2000در يك گردهمايي كه بيش از 
اي صادر شد در آن شركت داشتند، بيانيه 2001كشور در سال 
هاي  وختسدهد انسان با جنگل زدايي و مصرف كه نشان مي

كربن  اكسيد اي همچون دي توليد گازهاي گل خانه درفسيلي 



اي در رخداد  كه عامل بدام انداختن گرما هستند، نقش عمده
  .يي دارداولين تحوالت آب و هوا

همچنانكه گرم شدن اتمسفري و انباشت 
هاي قطبي و ارتفاعات با يابد، يخاكسيدكربن شتاب مي دي

ها گرم و وزش بادهاي اقيانوسسرعت ذوب شده و اعماق 
قطبي شتاب مي يابند و گرم شدن طبقة پاييني جو نيز مانع 

  .گرددترميم سپر حفاظتي اُزون  در استراتوسفر مي
 1995هاي گرما مانند آنچه كه در شيكاگو در سال موج

نفر و بستري شدن هزاران نفر   750داد و موجب مرگ  روي
هاي مرطوب و گرم در شب. فزوني هستند ديگرگرديد، رو به

در اروپا در سال . رو به افزايش دارند نتيجة گرم شدن زمين
درجه سانتيگراد  10با ميانگين درجه حرارت (، موج گرما 2003

هزار نفر در  35تا  21موجب مرگ ) سال گذشته 30باالتر از 
  .پنج كشور شد

گير، از مناطق پر آسيب سيالب هايمناطق ساحلي و دشت
افزون بر خسارات اقتصادي، . هستند در نتيجة گرم شدن زمين

اجتماعي و دموگرافيك و سير مهاجرت، گرم شدن مناطق ساحلي 
به ويژه در - اي  و دريايي موجب ايجاد صدمات فيزيكي و تغذيه

هاي محلي و عدم دسترسي  بدادن سيال گردد؛ رويمي - كودكان
هاي اسهالي و تنفسي به آب آشاميدني سالم نيز در افزايش بيماري

هاي فاضالبي و همچنين رخنة سيستم. در سواحل مؤثر هستند
هاي انباشت رها شدن مواد شيميايي خطرناك از مكان ،ها سيالب

ها، در ايجاد خطرات سالمت براي آنها و رخنه به سيالب
  .باشندساكن در سواحل درياها، از نكات قابل تعمق ميهاي  انسان

نيز با اثرات فراوان بر  حتي تغييرات ناچيز آب و هوايي
طي دو دهة گذشته، . هاي ساحل نشين، توأم استسالمت انسان

شيوع آسم در اياالت متحده به چهار برابر رسيده است، كه بخش 
براي . باشد شرايط آب و هوايي ميعمدة آن وابسته به تغيير 

هاي تنفسي از طريق مثال، در جزاير كارائيب، تحريك كننده
خيزند رو به هاي آفريقايي برمي ابرهاي گرد و غباري كه از بيابان

اطلس را بر بال  اين گرد و غبارها، اقيانوس. فزوني گذاشته است
اديان فشار در بادهايي كه در نتيجة شكاف ژرف در گر

  .كنندخيزند،  طي مسير ميتر بر ميهاي گرم اقيانوس
اكسيدكربن  در مطالعات انجام شده در شرايط افزايش دي

در مقايسه با  - به ميزان دو برابر، ساقة گياه حشيشه المريم 
درصد بيشتر گرده درست  60تر شده و درصد بزرگ 10 -  شاهد
رشد و اسپورزايي بعضي از  اكسيدكربن،باال رفتن دي. كندمي
هاي دهد و ذرات ديزلي به رها سازي آلرژنها را افزايش ميقارچ

هاي تنفسي كمك كرده و تر حبابچه هاي عميقهوايي به بخش
  .نمايندهاي ايمني معرفي ميها را به سلولآن

  
  هاي عفونيگرم شدن درياها و بيماري

  
در مناطق ) waterborne(هاي برخاسته از آب بيماري

. حساس هستند ساحلي و دريايي بسيار به تغييرات آب و هوايي
در ليماي پرو،  ، طي پديدة ال نينو،1997-1998در سال هاي 
هاي بيمارستاني در نتيجة اسهال كودكان به دو تعداد پذيرش

تر از چهار سال پيش از آن افزايش يافت و براي هر برابر بيش



درصد  8ها،  يك درجه افزايش در درجه حرارت، تعداد پذيرش
  .افزايش از خود نشان داد

هاي دريايي، آب گرم و مواد دفعي نيتروژني، در محيط
و  كردهها فراهم شرايط را براي شكوفايي رشد دينوفالژله

 .دشونمي) red tides( قرمز موجب ايجاد جزر و مد
هايي مربوطه در فصل بعد مورد بحث قرار خواهند مسموميت(

هاي دريايي، به شدت بقا و پايداري ميكروارگانيسم). گرفت
به ويژه، گرم شدن . تحت تأثير عوامل زيست محيطي است

هاي  دريايي توان ايجاد تغيير در پراكنش ميكروارگانيسم زمين
هاي ها كه محدود به آبكند، زيرا پاتوژنرا فراهم مي

هاي سطحي توانند با افزايش گرماي آبگرمسيري هستند مي
براي مثال، پراكنش . ها حركت كننددرياها، به سوي قطب

درگسترده رخدادهاي وبا با ) Vibrio cholerae( باكتري وبا
  . دهدگرم شدن زمين ارتباط مستقيمي را از خود نشان مي

ها تر ساحلي به رودخانهتر و آلودههاي گرمنفوذ آب
تواند موجب مخلوط شدن آنها با آب آشاميدني و بهداشتي  مي

در  اين رويداد در خليج بنگال، هنگام بروز وباآشكارا . گردد
همچنانكه درجه حرارت خليج . بنگالدش، قابل مشاهده است

ها در اين خليج نيز گذارد، رشد پالنكتونبنگال روبه فزوني مي
 اي همچون ويبروكلراافزايش يافته و شرايط را براي رشد باكتري

هاي در حقيقت امروزه، ويبروكلرا بعنوان ساكن آب. كندفراهم مي
اي و خليجي مناطق معتدل و گرمسير شناخته مي شود و نهرودخا

هاي ملكولي، اين باكتري بعنوان زيستمند با بكارگيري روش
  . گردد هاي زيست آبي محسوب ميطبيعي محيط

هم زمان با ) بهار و پاييز(جمعيت اين باكتري هر سال 
ها، اكنون رودخانه. شكوفايي پالنكتوني، دو برابر مي شود

. شوندهاي ساحلي، به عنوان منبع آن نگريسته ميآب خورها و
مشاهده گرديده است كه باكتري در فاصله زماني ميان 

. دهدرخدادها، به صورت مرحلة خفته به زيست خود ادامه مي
ارتباط ميان افزايش درجه حرارت سطح دريا و آغاز اپيدمي كلرا 

پس از افزايش و  گزارش شده و اين حالت با الگوي فصلي وبا
افت درجه حرارت سطح دريا به صورت فصلي مشاهده گرديده 

همچنين ميان باكتري وبا و جمعيت پالنكتوني يك . است
در بهار، هنگامي كه سطح آب گرم : همبستگي وجود دارد

ها با استفاده از نور خورشيد و انرژي شود، نخست پالنكتون مي
ها با زوني در پالنكتونسپس، ف. يابندحرارتي افزايش مي
  . گرددها توأم ميشكوفايي زئوپالنكتون

، يك اپيدمي وباي غير قابل پيش بيني 1991-1992در 
هزار نفر و رخداد  5داد كه منتهي به كشته شدن  در پرو روي

اين در صورتي بود كه وبا در . گرديد هزار مورد وبا 200
سال گزارش نشده بود و در  100آمريكاي جنوبي براي تقريباً 

اين واقعه، اين اپيدمي، به صورت چشمگيري هنگام چرخة 
هنگامي كه ال . ي قدرتمند غير معمول روي دادنوساني ال نينو

شكي آماده رخ داد، جامعة پز 1997-1998نينوي بعدي در سال 
بود تا ارتباط ميان وبا و نوسان ال نينو را مورد بررسي قرار دهد 
و همزمان ال نينو موجب افزايش درجة حرارت در سواحل 

گرديد، همراهي وبا با  1997آمريكاي التين در سال 
تعداد باكتري از بهار تا تابستان . گزارش شد نيز ها پالنكتون



اين پديده، همبستگي . يافت افزايش يافته و موارد وبا فزوني
 را چشمگيري ميان درجه حرارت سطح آب دريا و رخداد وبا

يعني همان حالتي كه پيش از اين در بنگالدش (نشان داد 
  .)مشاهده شده بود

از اين رو، عوامل پيچيدة درجه حرارت سطح دريا، سطح 
هاي زئوپالنكتوني و ديگر عوامل محيطي، آب دريا، جمعيت

كنند كه ايجاد مي را پيش بيني رخداد اپيدمي وباتوانايي 
زمان رخداد اين اپيدمي را از طريق بررسي همه توان  مي

اي و هاي ماهوارهبه وسيلة گيرنده تغييرات آب و هوايي ي جانبه
  . هاي زيست محيطي بدست آوردديگر داده

نقش تغييرات آب در يك فراگرد كلي، درك و مدل سازي 
تواند تكميل كنندة هاي عفوني، ميدر پراكنش بيماري و هوايي

  .درك جامع نگر نتايج حاصله از تغيير آب و هواي جهاني باشد
  

  هاي و بيماري تغييرات آب و هوا
  هاي دريايي ارگانيسم

  
هاي  بيماريدر نتيجة رخداد  -اخيراً مرگ و مير جمعي 

هاي دريايي گزارش هاي عمدة ارگانيسمدر گروه - گسترده
هر چند اطالعات كنوني ما از شرايط اپيدميولوژيك . است شده

هاي دريايي بسيار ابتدايي است ولي هاي رايج ارگانيسمبيماري
) ها و پستانداران درياييمانند مرجان(اي هاي ويژهدر مورد گروه

هاي نوپديد هاي گسترده و بيماريفراواني اپيدميبينيم كه مي
  .و جديد در ميان آنها رو به گسترش است

در “ هاسفيد شدن مرجان” افزايش چشمگير در شدت 
با افزايش درجه حرارت در نتيجة  1997-98طي سال هاي 

هاي چنين تنش. توأم بوده است پديدة نوساني ال نينو
وابسته هستند، ممكن  به تغييرات آب و هوايي فيزيولوژيكي كه

است موجب كاهش سطح مقاومت ميزبان و افزايش فراواني 
در ميان آنها ) opportunistic(هاي فرصت طلب بيماري

هاي هاي نوپديد در ميان ارگانيسمدر پاتوژنز اين بيماري. شود
هوايي، هر دو مؤثر  هاي انساني و تغييرات آب ودريايي، فعاليت

هاي پاتوژن شده و بوده و موجب انتقال فزايندة و گستردة گونه
به . دهندهاي جديد قرار مي آنها را در معرض جمعيت ميزبان

هاي جديد در نتيجة تغيير در درجه زبان ديگر، نه تنها پاتوژن
گردند، بلكه اين تغييرات درجه حرارت آب درياها پديدار مي

هاي دريايي ب ايجاد استرس و فشار بر ارگانيسمحرارتي، موج
. دهدها كاهش ميشده و توان آنها را براي رويارويي با عفونت

هاي دهد كه هنوز به پژوهشاطالعات موجود نشان مي
تري براي درك ارتباط ميان تغييرات آب و هوايي، گسترده

هاي ايجاد كنندة هاي دريايي و مكانيسمآلودگي، پاتوژن
  .هاي دريايي نياز است قاومت به بيماري در ارگانيسمم

بر  به صورت شاخص، اثر اين رخدادهاي هواشناسي
ها كامالً آشكار است هاي دريايي، در مورد مرجانگونه روي

شدگي  زيرا بر اثر تنش هاي زيست محيطي دچار پديدة سفيد
 ها سفيد شدگي مرجان. گردندمي) رانده شدن جلبك همزيست(

ترين و شديدترين نوع از اين پديدة ، گسترده1998در سال 
باشد كه موجب مرگ و مير جغرافيايي ثبت شده در تاريخ مي



استرس بسياري از . ها در جهان گرديدچشمگير و فراگير مرجان
اين مجموعه هاي مرجاني، برخاسته از در معرض قرار گرفتن 

به مدت  نها در درجه حرارت باال، حاصل از نوسان ال نينو،آ
گرچه در اين گزارشات، از مرگ و مير به . طوالني بوده است

دليل سفيد شدگي ياد شده است ولي امكان دارد كه مرگ 
. اي فرصت طلب بوده باشده ها، حاصل عفونتبعضي از مرجان

مشاركت  پاتوسيستم مرجاني، نوعي باكتري از آنجا كه در يك
هاي فراتر، براي ارزيابي ارتباط داشته است، لزوم انجام پژوهش

  .نمايد ميان سفيد شدگي و بيماري ،جلوه مي
تشكيالت مرجاني نقش مهمي در ارتباط دريا و سالمت 

اين تشكيالت، بعنوان سد دفاعي در برابر . كنندها بازي ميانسان
نمايند و حيات هاي زميني عمل ميشوري آب طوفان ها و

هاي دريايي، ضروري هاي ماهيجهت حفاظت جمعيت مرجان،
  .باشدمي

در بروز نوساني،  ENSOافزون بر اين، هنگام رخداد 
به ) Crassostrea virginica(شرقي  بيماري صدف خوراكي

 Perkinsus(پروتوزوايي  كه توسط انگل (Dermo)نام درمو 

marinus (در سراسر خليج . شود، مطرح گرديده استايجاد مي
   با مكزيكو، يعني جايي كه درمو حالت اندميك دارد، عفونت

(P. marinus)   شديداً با چرخةENSO ارتباط نزديك دارد.  
 25زمستان، طي ممكن است، روند فزايندة گرما در 

سال گذشته، در ساحل شرقي اياالت متحدة آمريكا، در انتشار 
  .مؤثر بوده باشد MSXهاي درمو و بيماري

است كه توسط  ، بيماري صدف خوراكيMSXبيماري 
(Haplosporidium nelson) ايجاد مي شود .  

 اي رابه طور كلي، روند گرم شدن، شرايط زيست محيطي
 (P. marinus) آورد كه موجب گسترش رو به شمالبوجود مي

  . گردد هاي ميزبان مستعد جديد ميبه سوي جمعيت
   




