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 فصل اول
 

 ای بر راهنمامقدمه

 

مطالعه  های کلیدییکی از قسمت ،کربن در سطح وسیع اکسیددی قابل اعتماد هایدادهآوری جمع

بوده و هنوز   (WOCE)هاآزمایش چرخه جهانی اقیانوسو  (JGOFS) هامشترک شار جهانی اقیانوس

از درخواست و  پس شود. این راهنماهم به عنوان یک ستون اصلی در تحقیقات تغییر اقلیم محسوب می

برای انجام اولین مطالعات  (DOE)همکاری فعاالنه تیم علمی تشکیل شده توسط دپارتمان انرژی آمریکا 

روز رسانی شده و راهنما تاکنون چندین بار به این .1تهیه شد هااقیانوسکربن در  اکسیدجهانی دی

کربن در آب دریا و روش اکسیدروزترین اطالعات موجود در مورد شیمی دیحاوی به ،ویرایش کنونی

سازمان علوم  شائبههای بیبا حمایت این نسخهتهیه باشد. های تعیین پارامترهای سیستم کربن می

و ( IOCCPپروژه همکاری بین المللی کربن اقیانوسی ) و (PICES) دریایی اقیانوس آرام شمالی

از  (IOC) شناسیکمیته بین دولتی اقیانوس و (SCOR)کمیته علمی تحقیقات اقیانوسی  همکاری مالی

شده است. ویراستارها از  پذیرامکان (CDIAC) اکسید کربنمرکز آنالیز اطالعات دی یونسکو و نیز

به خاطر  CDIAC در (Mikhail Krassovski) کراسووسکیو میخائیل( Alex Kozyr) کوزیرالکس

اهنما باید مطابق با رنحوه ارجاع دادن به این  ای دارند.تشکر ویژه نسخهزحمات زیادشان در تکمیل این 

 .2انجام شود 2پاورقی 

بن اقیانوسی ه علمی کرعاند تحت داوری جامیل ارائه شدهکارهایی که در این کتاب به تفصدستور

 ها، معرفیهدف از ارائه این روش .اندکه به خوبی آزمایش شده هستندهایی روششامل د و انقرار گرفته

باشد. اگر چه ها میبه همراه روش کنترل کیفیت مناسب برای آن (SOPsدستورکارهای استاندارد )

ولی کربن در آب نیستند، اکسیددیگیری پارامترهای های موجود برای اندازههای مذکور تنها روشروش

در پایان، باشند. بر روی کشتی می سیستم کربن اقیانوسی گیریاندازهبهترین و جدیدترین روش های 

حال در  باشد که یگونه ابهامی برای محققینو بدون هیچ شفافعنوان راهنمای امیدواریم که این کتاب به

این کتاب شایان ذکر است . ستندهکربن در آب دریا  اکسیددی گیری پارامترهایاندازه ریزی برایبرنامه

لزوم قابلیت به روز شدن را دارد. در حال تکامل در نظر گرفته شده است و در موارد  به عنوان یک سند

های آینده آن گونه پیشنهاد و نظر برای بهبود کیفیت این کتاب در ویرایشویراستارهای این سند از هر

تنها در یک آزمایشگاه با هایی نیستند که های مورد بحث در این کتاب، روشکارروش کنند.استقبال می
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د تا دهند که به هر کسی این اجازه را میاای نوشته شدهباشند بلکه به گونههای خاص قابل اجرا توانایی

دارد. این گونه موارد بهترین روش کار توافقی وجود ندر مورد  ها استفاده کند. در برخی از موارداز آن

 .ذکر شده استمورد نیاز های های دیگر و توصیهها به همراه روشپاورقی در

کربن در  اکسیدر مورد شیمی محلول سیستم دیعالوه بر روش کارهای ذکر شده، اطالعات کلی د

نیاز برای کی مورد های ترمودینامیکی و فیزیرای داده( به همراه مقادیر پیشنهادی ب2فصل آب دریا )

های خاصی این اطالعات برای فهم جنبه. نیز در این کتاب آورده شده است (5فصل محاسبات خاص )

را به دقت  2شود که فصل توصیه میستفاده کنندگان این راهنما کارها مورد نیاز است و به ا دستوراز 

 های تعادل به کار رفته دربتثا که مطالعه نمایند. استفاده کنندگان از این کتاب باید توجه داشته باشند

است  ضروریمختلف، دارای مقادیر متفاوتی هستند. بنابراین  pHهای شیمی کربن اقیانوسی در مقیاس

مقیاس  دارای های تعادل مورد استفاده در یک سری از محاسباتتمام ثابت اطمینان حاصل شود کهکه 

آورده شده  3های کنترل کیفی مناسب نیز در فصل گیریهای کلی در مورد اندازهباشند. توصیه یمشابه

مربوط به روش کارهای  11از های کوچکتر شماره .اندشماره گذاری شده( 4)فصل دستورکارها  .است

های کالیبراسیون و موارد مرتبط با آن متعلق به روش 21تا  11برداری و آنالیز هستند. شماره های نمونه

 شماره با این نحوهباشند. های کنترل کیفی میبرای محاسبات و روشبه بعد  21ای هشمارهبوده و 

کار  دستور. هر فراهم شده استاحتمالی در آینده به این کتاب های دستورکاراضافه کردن  گذاری امکان

کاری در این راهنما  دستوراگر به  توسط تاریخ آخرین ویرایش و شماره نسخه آن مشخص شده است.

دادن و  کار ذکر گردد. این راهنما را قابل توسعه دستورشود که شماره نسخه نهاد میپیشدهید ارجاع می

به روش مورد استفاده در کار اشاره  دقیقایم بنابراین شماره نسخه به طور به روز شدن در نظر گرفته

-اشد را میب آمده به وجود  هااثر تکامل روشیا اصالحاتی که در هر گونه خطا در متن و  .خواهد کرد
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