ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﻘﺮاض ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎلﻫﺎ :واروﻧﮕﯽ
ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ در  ۴۲۰۰۰ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ ،واروﻧﮕﯽ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی
زﻣﯿﻦ در  ۴۲ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ،
ً

ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و اﻧﻘﺮاض ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎلﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﭙﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت و ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واروﻧﻪ ﺷﻮد.
 ۴۲ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،در روﯾﺪادی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،Laschamp Excursionﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۸۰۰ﺳﺎل واروﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واروﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ

ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺪﻧﯽ و ﻧﯿﻮ ﺳﺎوت وﻟﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ واروﻧﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎدﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﺮات
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آب و ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﻘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

واروﻧﮕﯽ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در  ۴۲ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﻨﯿﻦ
رﺧﺪادی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ درﺧﺘﺎن ﮐﺎﺋﻮری در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﻮﺑﺎت درون آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۴۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﻐﺮات ﺟﻮ زﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻦ ﺳﻨﺠﯽ رادﯾﻮﮐﺮﺑﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ رادﯾﻮﮐﺮﺑﻦ در ﺟﻮ را ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﻤﺤﻼل ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ واروﻧﮕﯽ ﺳﺒﺐ

اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در آب و ﻫﻮای زﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در واﻗﻊ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ذرات ﭘﺮاﻧﺮژی ﻓﻀﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دوران ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﺒﯿﻪ
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن واروﻧﮕﯽ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد زﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻘﺮاض ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎلﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﻏﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از واروﻧﻪ
ﺷﺪن ﻗﻄﺐﻫﺎ ،ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ  ۰ﺗﺎ  ۶درﺻﺪ از ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﻓﺖ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﯿﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت
ً
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺶ
) (ionisationذرات ﻫﻮای اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ را از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻮای ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﻻﯾﻪ اوزون را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ رخ دادن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﻌﻀﺎً زﯾﺒﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎدﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ،ﺷﻔﻖﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ رخ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﭘﻨﺎه
زﻣﺎن ،ﻫﻮای ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و
ً
ﺑﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺣﮏ ﮐﺮدن ﮐﻒ دﺳﺖ در ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
»اﻟﻦ ﮐﻮﭘﺮ« ) ،(Alan Cooperﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻏﺎرﻫﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی راﯾﺞ در ﻏﺎرﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ]اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ[ از ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻪ
ً
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻏﺎرﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از  ۴۲ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ در ژورﻧﺎل  Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﺐ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ واروﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ روﺑﺮو
ﺷﻤﺎل در ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺸﺮ
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﮐﻮﭘﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﺪودا  ۹درﺻﺪی ﻣﯿﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ در  ۱۷۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﯾﮏ واروﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻣﺮوزه رخ دﻫﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

