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دانشمندان شواهد قطعي در 

مورد رابطة مستقيم چرخة 

آب در اعماق زمين با خروج 

ها ارائه لرزهماگما و زمين

 نداهداد

 هاي علوم زمینازهت

 

 شود؟لرزه و سونامی میچگونه آب در اعماق زمین باعث زمین

المللي چاپ شده است، تيمي بين 1«نيچر»ترين مطالعه كه در مجله در تازه

دانشمندان اولين شواهد قطعي را در مورد رابطة مستقيم چرخة آب در از 

 ها ارائه دادند.لرزهاعماق زمين با خروج ماگما و زمين

( در چرخة 2CO اكسيدكربن دي آب و ساير مواد فرار )براي مثال گوگرد و

حركت خود در ژرفاي زمين، نقش مهمي در تکامل سيارة ما، از جمله در 

ها فشانگيري زندگي، غلظت منابع معدني، توزيع آتشها، شکلهگيري قارشکل

 ها دارند. لرزهو زمين

شوند، وقتي يک صفحه زير صفحة ديگري حركت گرا ميها صفحات تکتونيکي هممناطق فرورانش كه در آن

طريق شود و از آن عمدتاً از ترين قسمت چرخه حجم زيادي از آب است كه وارد چرخه ميكند، مهممي

يابد، و شود. با وجود اين، چگونگي و ميزان آبي كه از طريق فرورانش انتقال ميفشاني خارج ميهاي آتشفوران

 گيري منابع طبيعي از لحاظ تاريخي به خوبي شناخته شده نيست. نيز تأثير آن بر خطرات طبيعي و شکل

ها از جايي كه طور كه اين صفحه، همان«ستولدانشگاه بري»به گفتة مدير تيم تحقيقاتي دانشگاه علوم زمين 

كنند، آب دريا از ها حركت مياند ـ در خط الرأس ميانة اقيانوس ـ به سمت منطقة فرورانشاولين بار ساخته شده

شود. پس از رسيدن به منطقة فرورانش، صفحة ها ميها و با اتصال به مواد معدني وارد صخرهطريق درزها، گسل

شود كه نتيجة آن آزاد شدن تدريجي مقداري و يا تمامي آب موجود ير صفحة ديگر گرم و فشرده ميلغزيده به ز

شود. اين ماگما شناور آيد و ماگما ايجاد ميهاي اطراف پايين ميدر آن است. با آزاد شدن آب، نقطة ذوب سنگ

هاي مزبور، به انجامد. فوراني ميفشانكند، و در نهايت به فوران در قوس آتششود، به سمت باال حركت ميمي

وجود آورد و يا حتي لرزه به تواند زمينطور بالقوه انفجاري هستند. همين روند ميدليل داشتن ظرفيت فرار، به

 ها تأثير بگذارد. احتمال دارد بر تحريک سونامي



 

 
 

 1311پاييز  -7شمارة  -3دورة  -رشد آموزش علوم زمين                                                                                                  16

 

ها در ترين بخشبان، از مهمها، و تغيير سنگ ميزشوند، چگونگي خروج آندقيقاً جايي كه مواد فرار آزاد مي

اي با ها در امتداد حلقة آتش اقيانوس آرام )منطقهاين مطالعه هستند. تاكنون بيشتر مطالعات بر فرورانش

فشاني( متمركز شده بودند. اما در تحقيق جديد، مطالعه روي صفحة هاي آتشها و فورانلرزهبيشترين زمين

كه در لبة شرقي درياي كارائيب قرار دارد،  2«ليزر آنتيلز»فشاني آتشطور خاص روي قوس اقيانوس اطلس و به

 انجام شده است. 

 هايو ايزوتوپ« 3بور»در اين مطالعه دانشمندان براي رديابي تأثير آب در طول منطقة فرورانش، از تركيبات 

فشان استفاده كردند. ردپاي بور نشان داد كه آب موجود در اي مذاب گرفتار شده در بلورهاي ماگمايي آتشزاج

يابي است. به گفتة فشان ليزر آنتيلز قابل ردصفحة زيررونده در اعماق زمين، در منطقة مركزي قوس آتش

ترين نشانه از نقش لعه تا به امروز روشنهاي ژئوشيميايي و ژئوفيزيکي به دست آمده از اين مطادانشمندان، داده

تواند نقش آب را در ها و خطرات ناشي از آن است. اين موضوع ميفشانآب در اعماق زمين در تکامل آتش

 فشاني توجيه كند. ها در مركز جزاير قوس بزرگ آتشلرزهها و زمينفشانگيري بيشترين آتششکل

 

 نوشتپي

1. Nature 

2. Lesser Antilles 

3. Boron 

 منبع

 ساينس ديلي 

https://www. Sciencedaily. Com/ releases/ 2020/06/200624120450. Htm 
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مراكز صنعتي براي مشاركت 

محيطي ملزم در طرح زيست

هاي شيميايي هستند از سم

براي فضاي سبز خود استفاده 

نكنند و تا حد امكان از 

آوري آب هاي جمعسيستم

هاي انرژيباران و همچنين 

 تجديدپذير بهره بگيرند

 

 هاي صنعتی و تجاريارتقاي تنوع زیستی توسط مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي صنعتي به جزايرنارتقاي تنوع زيستي، مکا ر بلژيک، براي كمک بهد

 اند. تبديل شده محيطيزيست

هاي شركت صنعتي و تجاري در همکاري با گروه 15حدود 

اند محيط اطراف شركت و يا كارخانة خود را به محيطي، توانستهزيست

 پناهگاه حيات وحش و يا بخشي از شبکه طبيعي تبديل كنند. 

 

ها، طراحي فضاهاي هاي گياهي و جانوري اين سايتشناسايي گونه

برداري از استخرهاي آب موجود هاي حيات وحش، بهرهعي جذب گونهطبي

هاي پرندگان، در فضاهاي صنعتي و يا مراكز تجاري براي جدي گونه

روي كوتاه در نگري در كنار پيادهگسترش فضاي سبز طبيعي و امکان پرنده

اند. مراكز صنعتي مزبور براي شده، از جمله كارهايي است كه در اين طرح انجام گرفتهمسيرهاي طبيعي تعبيه
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هاي شيميايي براي فضاي سبز خود استفاده نکنند و تا محيطي ملزم هستند از سممشاركت در اين طرح زيست

هاي تجديدپذير بهره بگيرند. اين پروژه هم به نفع آوري آب باران و همچنين انرژيهاي جمعحد امکان از سيستم

 تباط كاركنان مراكز صنعتي با طبيعت، تأثير مثبتي بر ارتقاي رفاه آنان دارد.محيط زيست است، هم با افزايش ار

عنوان سايتي براي جذب شده نيز بههاي بستهمانند كارخانه اين طرح از فضاهاي صنعتي رهاشده،به عالوه در 

 هاي گياهي موجود در سايت استفاده شده است. هاي تنوع زيستي  و همچنين نگهداري از گونهگونه

 

 يورونيوز منبع:

https://www.euronews.com/living/2020/06/16/company-transforms-unused-industrial-land-into-

eco-island 

  

https://www.euronews.com/living/2020/06/16/company-transforms-unused-industrial-land-into-eco-island
https://www.euronews.com/living/2020/06/16/company-transforms-unused-industrial-land-into-eco-island
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 استرالیااحتمال انقراض کواالها در بخشی از 

 

 
 ، كواالها در بخش جنوب شرقي استراليا منقرض شوند. 2656به گفتة محققان، ممکن است تا سال 

تواند با مداخله در حفاظت از زيستگاه كواالها در اين دانشمندان ضمن اعالم اين خبر تأكيد كردند: دولت مي

 ها جلوگيري كند. بخش از استراليا، از انقراض آن

شدن زيستگاه تکهترين عوامل  تکهداري بزرگهاو جنگلكشاورزي و توسعة شهرها، معدنگسترش اراضي 

بار بوده سالي اخير در استراليا براي حيوانات نيز خسارتحيوانات در ايالت جنوب شرقي استراليا هستند. خشک

ها از بين درصد زيستگاه 86ها در جنوب شرقي استراليا  و در برخي نواحي تا چهارم از زيستگاهاست. حدود يک

 اند. رفته
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هاي تنها زماني نسل

توانند كواالها آينده مي

را ببينند كه دولت 

اكنون دست به هم

اقدامي جدي براي 

هاي حفاظت از زيستگاه

 كواال بزند

 

 

گزارش اخير كه دربارة زيستگاه  كواالها در اين ناحيه تهيه شده، عنوان 

توانند كواالها را ببينند هاي آينده در اين ناحيه مينسلكند: تنها زماني مي

هاي كه دولت هم اكنون دست به اقدامي جدي براي حفاظت از زيستگاه

كواال بزند. اين اقدامات در درجة اول شامل سرشماري فوري جمعيت 

ريزي توسعة شهري، بندي حمايت از حيات وحش در برنامهگونه، اولويتاين

 هاي حفاظتي معرفي شده است. هو افزايش بودج

صندوق جهاني حيات وحش نيز از دولت استراليا خواسته است قوانين 

سازي اراضي و گسترش كشاورزي را در زيستگاه كواالها مربوط به پاک

 بازبيني كند  و مانع قطع درختان توسط كشاورزان شود.   

هاي گستردة سال سوزيشده است كه بر اثر آتشهزار برآورد  28تا  15جمعيت كواالها در اين ناحيه بين 

 درصد از اين گونه در ناحية جنوب شرقي استراليا از بين رفتند.  36گذشته در استراليا، بيش از 

 

 رويترز منبع:

https://uk.reuters.com/article/uk-australia-koalas/koalas-may-be-extinct-in-australias-new-south-

wales-by-2050-idUKKBN2410SQ 

 

 

  

https://uk.reuters.com/article/uk-australia-koalas/koalas-may-be-extinct-in-australias-new-south-wales-by-2050-idUKKBN2410SQ
https://uk.reuters.com/article/uk-australia-koalas/koalas-may-be-extinct-in-australias-new-south-wales-by-2050-idUKKBN2410SQ

