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 ۹۰/11/۳۹1۲ دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 

 کرونولوژی یک صد سالٔه زمین
 کشف عمر زمین

 سویس مطبوعات از

 

 Simone Ulmer نویسنده: ، ۹۲/۹۲/۹۹۰۲روزنامه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ مؤرخ 
 

 
 

به زمین شناسان برای  (كه منقرض شده استبدن" نرم  "سیل جانوروف )«Ammonitenآمونیت ها » مانند  ،فوسیل های رهنما

 (Martin Bond / Keystoneتصویر:  )تأریخبندی طبقات حجرات و زیدیمنت ها کمک می کند. 

 

است که جیولوجها آنرا قبل از یکصد سال از تأریخ زمین ما در طبقات حجرات و زیدمنت ها شهادتنامٔه به میراث رسیده 

( آموختند. متود های جدید جیولوجی را از آن به این طرف یک اتوم با هستٔه بی ثباتکشف "کلید رمز" رادیوایزوتوپ ها )

 اساسا ً تغییر داد.

 

شتر محاسبات بسیار جذاب بود. از همه بی ،حتی در ایام جوانی Arthur Holmesمباحثه در مورد عمر زمین برای 

James Ussher، )باید توجه وی را تحریک کرده باشد. "یوشر"  ، ۰۱از کلیسای برتانیه در قرن  ،تِـئـُولوگ )عالم الهیات

نه و  ۴۹۹چرا عدد پسندیدٔه » سال قبل از حضرت مسیح به وجود آمده است.  ۴۹۹۴که زمین  ،به این نتیجه رسیده بود

که بعدتر جیولوج و فزیکدان شده بود از خود سؤال کرده باشد. او پیش از یکصد  باید "هولمس" ،«چرا چنین عمر کم

ساله بود کتاب خود را در مورد عمر زمین به نشر رسانید. امروز "هولمس " به حیث پدر  ۹۲هنوز که جوان  ،سال

 کرونولوژي شناخته می شود.
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 متودیک جدید

همچنان یک صدسال می شود که علم به صورت مطلق متودهای تعیین مشخصات را در اختیار دارد. این از طریق  

که با آن عمر احجار یا مینیرال تعیین   ،تناسب ایزوتوپ های یک عنصررادیو اکتیف و تولیدات تجزیٔه آن انجام می یابد

ساسا ً تغییر داد. دفعتا ً وقایع در انکشاف تاریخ زمین )بیشتر یا شده می تواند. این متودهای جدید کار زمین شناسان را ا

مهاجرت انسان های ما قبل تأریخ از طریق   ،کمتر( به صورت دقیق قید تاریخ گردید. چه مقصد از آخیرین عصریخ

یت بخشنده به باشد; از یک علم تعریف کننده یک علم کم ،یک وادی درنزدیکی بحیرٔه ترکان کینیا یا تشکیل کوهای آلپ

 میان آمد.

 

باز سازی گردد.  ،تا حال متود های نسبی قید تأریخ کافی است تا ارتباطات سببی در تاریخ زمین یا در انکشاف زنده جان

به دست می دهد. این پرنسیپی را تعقیب می کند که )شناخت طبقات مختلف زمین(  stratigraphicاساس آنرا به اصطالح 

سلسلٔه از طبقات رسوباتی از پایان به باال جوانتر می شود تا جائیکه توسط پروسه های زلزله یا و قایع آتشفشانی اخالل 

در سفرهای خود در اروپا این فهم اساسی را به دست  ،دنمارکی Nicolaus Steno ، ۰۱نشده باشد. قبل براین در قرن 

به این وسیله راه را برای یک  ،آورده بود. این طبیب و محقق طبیعت که بعدا ً حتی به بیشوفی )کشیش( رسیده بود

سوی قرار مناقشٔه علمی در مورد عمر زمین هموار کرد. با وجود آن آنزمان معلومات وی در اختالف با جهان بینی عی

 گرفت.

با موجودیت عالیم معین "ستارتیگرافی" رسوبات )تحنشین( شدٔه تاریخ زمین را به بخشهای 

مختلف قسمتبندی کرده و اینها را از نظر محالت باهم مرتبط می سازد. برای این منظور 

محققان شاید فوسیلهای جانوران را مورد استفاده قرار دادند که صرف در مدت یک فاصلٔه 

معین زمانی تاریخ زمین وجود داشته اند یا در تشکیل سیدیمنت های دوره ای معین که 

دیده  )تصویر پهلو ecliptic مانند سطح مایل ،نمونٔه طبقاتی آنها در اثر تأثیرات استرونومیک

به وجود آمده باشد. همچنان برگشت ساحٔه  ،یا مدار غیرمرکزی زمین به دور آفتاب شود(

مقناطیسی زمین که در جهت مقناطیسی شدن احجار تأثیر دارد و به این ذریعه یک نظم 

 نسبی زمانی یک سلسلٔه احجار را ممکن می سازد.

 

ی اینکه مطمئنا ً در محل مناسب تفحص طال به ولی عمر دقیق از نظر اقتصادی نیز مور دلچسپی قرار می گیرد. برا

 ُمـدل های درست از اعمار یک کارگاه موضوع حیاتی است. ،عمل آید  یا برمه کاری برای نفت صورت گیرد

 

 ساعت تولد تصادفی نیست

محول می شود. قبل بر این  ۹۹این تصادف نیست که تکتیک در مورد تعیین گذشت مطلق عمر)زمین( به شروع قرن 

رادیواکتیویتی طبیعی  Henri Becquerelهم خارقالعاده در فزیک و کمیا بدون تأخیر یکی عقب دیگر به وقوع پیوست: ف

 ،با اسیستانت خود Ernest Rutherfordتحقیق کردند.  Marie Curieو  Pierreیوران را کشف کرد که اساس آنرا 

Frederick Soddy   به دست آوردند.  ،برای تجزیٔه رادیو اکتیویتیباهم فورمول بند ای  را از نظر ریاضیBertram 
Boltwood  ُسرب را بحیث حاصل نهائی باثبات  یوران تشخیص کرد. وBoltwood  عمر  ۰۲۹۱بدون درنگ درسال

ملیون سال تعیین کرد. مگر او این نتیجه را در یک ارتباط  ۹۹۹۹تا  ۴۰۹نمونه های سنگ معدنی یوران را به 

 جیولوژیکی قرار نداد.

 Arthur Holmes، در زمینه توفیق حاصل داشت. او که  ،نخست در حالیکه این همه مؤفقیت ها را مورد استفاده قرار داد

هم کشفیات جدید را در اثنای گردش قرن در دورٔه مکتب خود تعقیب کرده بود. او به تحصیل  ،تولد یافته ۰۹۲۹ال در س

تالفی کرد:  Holmesاکنون  ،کرده بود« فراموش»  Boltwoodفزیک پرداخته ولی بزودی به جیولوژی تبدیل کرد. آنچه 

گ آن در مینیرالهای از قبیل سیکرون و کوارتس یا ابرک با موجودیت غلظت قلیل یوران وُسرب که در نمونه های سن

در اثر خود در  ۰۲۰۲مقیاس جیولوژیک زمان را برای بار اول ترتیب داد که آنرا درسال  ،Holmes ،وجود داشت

کشف خود را مبنی بر اینکه عناصر رادیواکتیف با  Frederick Soddyمورد عمر زمین به نشر رسانید. در همین سال 

 به نشر رسانید. ،های متفاوت ـ ایزوتوپها ـ دارای صفات مساوی شمیائي می باشدکتله 
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طریقی کاریست که از آن برای تشخیص مطلق تشکیل جیولوژیکی اکثرا ً استفاده « تعیین عمرـ یوران ـ سرب » امروز 

وه این واقعیت که از دو برعال ،ارزش" یوران منفعت آور است طویل مناصفهٔ  زمان به عمل می آید. از همه بیشتر "

 "ایزوتوپ مساوی مادر" استفاده شده می تواند:

" تجزیه می شود. به اساس سرعتهای ۹۹۱" یا "سرب ـ ۹۹۲که به "سرب ـ  ،"۹۲۲" و "یوران ـ ۹۲۹"یوران ـ 

" ۹۲۲در "یوران ـ  ،میلیاردسال را ۴،۲" سرجمع زمان مناصفٔه ارزش " "۹۲۹مختلف تجزیه ـ در "یوران ـ 

گیرد ـ تناسب در هردو ایزوتوپ در دوران تأریخ زمین به صورت دوام دار به  می بر در ،میلیارد سال را ۹،۱تقریبا ً

 تعویق افتاده است. از این مطلب تناسب هردو ایزوتوپ مادر در هر مقطع زمان تأریخ زمین محاسبه شده می تواند. 

مناصفٔه ارزش " نصف گردد exponentiell به صورت غلظت یک اتوم یا بهتر گفت یک مولیکیولدر آن  زمانیکه [

 ] ت م. یاد می شود. "زمان

 
 عمر ابتکارها برای تعیین دقیقـتر

نشان  «Earthtime-EU»و  «Earthtime»این متود تا امروز هنوز هم همیش بهبود حاصل می کند. این را ابتکار های 

در اروپا  ،Massachusetts Institute of Technologyاز  Sam Bowringامریکا ازطرف می دهد که در اضالع متحدٔه 

در پوهنتون ژنف ایجاد گردید. در قدم اول موضوع از این قراربود تا پروسیجرهای تحلیلی به  Urs Schalteggerتوسط 

این بدان معنی است که از همه پیشتر راه حل های شیمیاوی  ، Schalteggerیک شکل واحد عرض وجود کند; به گفتٔه  

یک  ، «Spike»در مجموع تولید  و در البراتوار های مختلف مجزا از یکدیگر اعیار گردد. در این ضمن به اصطالح 

آن قویا ًغنی شده که به کمک  ،"۹۲۲" و "یوران ـ ۹۲۲"یوران ـ ،" ۹۹۲"سرب ـ  ،" ۹۹۹مادٔه مصنوعی با "سرب ـ 

" از همان محلول ها Earthtime داشت. امروز همه البراتوارهای " عمده نقش ،"عمرـ یوران ـ سرب" محاسبه می شود

  ،که برای این منظور ،استفاده می کند ـ همچنان با شکران از فعالیت های پوهنتون ژنف و پوهنتون تخنیکی زوریخ

ما به این وسیله دقت "عمر ـ یوران ـ »  ،می گوید Schaltegger" روی زمین را خریدند. ۹۹۹قسمت عمدٔه "سرب ـ 

عالوه برآن محققان متود های مختلف را ـ نسبی و مطلق ـ بر ضد یکدیگر «. بهبود بخشیدیم  ۰۹سرب" را به ضریب 

متود ـ تقریباً  در حالیکه دو مینیرال یک طبقٔه حجر با متود های متفاوت تاریخبندی گردید. در پهلوی " ،اعیار کردند

و "آرگون  ۲۲در این جا "متود ـ آرگون ـ آرگون" به کار برده شد که در آن تناسب ایزوتوپ "آرگون ـ  ،یوران ـ سرب"

 " اندازگیری می شود.۴۹ –

با متود های تاریخبندی امروزی می تواند عمر حجرات چنین دقیق تعیین شود که اشتباهات کمتر از هزارم حصه را در 

به طور مثال مدت کمی در مورد این سؤال که  –موضوع در تاریکی تاریخ زمین روشنی می اندازد  بر می گیرد. این

چه بود. مدت مدید محققان مناقشه داشتند که آیا نابودی جمعی توسط بروز  ،ملیون سال قبل ۲۲دلیل انقراض دایناسور 

در خلیج مکسیکو پیشروی جزیره نمای )سیارٔه کوچک(  planetoidآتشفشانهای عظیم به عمل آمده اند یا با تصادم 

Yukatan احتماالً هردو واقعه نفوذ داشته است. مدت کوتا قبل تاریخبندی های تازه نشان می دهد که تصادم .Asteroid  

سه صد هزار سال قبل از قلٔه  ،به صورت واضح دلیل آن می باشد و نه طوریکه بعضی از محققان حدس می زنند

 ۹۲۹)بلژیک( قبل از تقریبا ً  Triasو  Permنابودی جانوران به وقوع پیو سته است. همچنان نابودی جانوران در سرحد 

به زودی به جریان  ،ئیکه یک مطالعٔه دیگر نشان می دهدملیون سال و به حال آمدن محیط زیست به تعقیب آن تا جا

 نیفتاد: احتماال ً زندگی به دلیل آتشفشان های دوامدار بیشتر از یک آغاز را برای رفع بحران ضرورت داشت.

 Urs Schalteggerفهم گذشته محققان را در حال حاضر نیز کمک می کنند. به این ترتیب یک گروپ محققان به همکاری 

 مدت چه بداند تا کند می بازسازی ،به اصطالح سوپر فوران ُولکانی را ،د ذوب شدٔه یک طغیان عظیم آتشفشانیموا

تأکید دارد که این روش به طور مثال برای قضاوت "ُولکان ـ  Schalteggerبرای تشکیل آن ضرورت است. 

Yellowstone" بسیار مهم است. زیرا این ُولکان برای یک "سوپرفوران به حیث کاندید  ،در غرب اضالع متحدٔه امریکا

 تلقی می شود که در امریکای شمالی و اقلیم جهانی عواقب بحران آفرین را در بر داشته می تواند.

زمان نیمه » عناصر رادیو اکتیف و در تاریخ یک صد سالٔه کرونیلوژی زمین محققان مدام به معلومات دقیقتر در مورد 

" برای انکشاف و اعمار Manhattan-Projektsبه این سو در اثر " ۰۲۲۹آنها به دست آورده اند. از سالهای « ارزش 

 ،در ضمن نتایج جمع شدٔه تحقیقی ،یوران خوب شناخته شده است. به اساس « ارزش نیمه زمان» خاصتا ً  ،بمب اتوم

میلیاز سال  ۴،۲یک عمر زمین را که به تقریبا ً  ۰۲۲۲با همکارانش در سال  ،Clair Patterson ،تخنیکر جیوشیمیکر

و دیگر محققان عمر زمین را به  ، Holmesبه نشر رسانید. این امروز نیز صاحب اعتبار است. قبل از آن  ،می رسید
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قرار داشت. تابلوی موجودٔه زمان میلیارد سال تخمین کرد بودند; لیکن محاسبات روی فرضیات ناقص  ۲،۲تا  ۲،۹

 میلیارد سال می دهد. ۴،۲۲عمر زمین را به  ،جیولوژیک

 

 پرتاب روشنی به تاریکی 

امروز برای کرونو لوگها صرف مهم نیست که یک "صخره " چه عمر دارد. با 

کوشش دارند به طور  ،متود های خاص که قسما ً هنوز در انکشاف قرار دارد

خالی گردد یا کوهای آلپ  Gran Canyon ،دت دوام کرده استچه م ،مثال بیابند

کالنترین عمل  ، Schalteggerبه ارتفاع امروزی ارتقاء نماید. لیکن در حال 

 ،که در مورد تاریخبندی عمر ،تعیین کننده در کرونولوژی را در این می بیند

تا بآلخره پروسه های  ،دلیل و تأثیر تحقیق گردد و ارتباطات سببی سراغ شود

که چهرٔه زمین را در  ،بیولوژیکی یا اقلیمی نام برده شده بتواند ،جیولوژیکی

 گزشته شکل داده است. 

یکه عمر جیولوژیکی الی یک صدسال کم دقیق تعیین شده می توانست در صورت

آنگاه می شد در آن انکشاف زمین احتماال ً مانند یک کتاب تاریخ  ،ـ و همیش مواد کافی برای تاریخبندی یافت می شد ـ

 Präkambriumsملیون سال تازه ترین تاریخ زمین. برخالف برای عمر زمین در   ۲۴۹مطالعه گردد. اقال ً برای 

فیصد تاریخ  ۲۹گویند.( که  ،الی انکشاف اشکال سادٔه زندگی را ،ملیارد سال ۴،۲)زمان به و جود آمدن زمین قبل از 

از « شواهد صخره یی» چنین یک راه حل هیچگاه به دست نخواهد آمد زیرا برای این منظور ،زمین را در بر می گیرد

ملیون سال اخیر تاریخ زمین از چنین راه حل دقیق هنوز تا  ۲۴۹ان برای این زمان به میراث نه رسیده است. و همچن

 حدود زیاد فاصله در بین است.
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