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 صعود سطح بحر
 یخچالهای گرینلند طور دیگر از آب تخلیه می شود نسبت به آنچه فکر می گردد

 دوسیٔه علمی: تغییر اقلیم  و عواقب دیروزی آن

 

 سویساز مطبوعات 

 Sven Titzنویسنده:  ، ۳۲/۸۰/۳۸۰۲روزنامه اِن سـِت سـِت مؤرخ 
 

 
 

 (Potsdam  GFZسپر یخ گرینلند در بلند آمدن سطح بحر سهیم است. )تصویر: 

 

کانال های مؤثر تحلیٔه آب وجود ندارد. در آینده این چه عواقِب برای  ،در داخل سپر یخ گرینلند نظر به برمه کاری ها

 هنوز معلوم نیست. ،یخ در برداردضیاع سطح 

 

قسمت های اعظم سپریخ روی گرینلند به ذوب شدن شروع می کند. این موضوع موجب پریشانی  تابستان وقتا ً فوقتا ً در

انتظار می برند. در مورد یک  ،آینده می گردد. اشخاص مسلکی با گرمی بیشتر سهم گرینلند را در بلند رفتن سطح بحر

می تواند " آب ذوب  شده" به سوی تلی یخچال  ،حث زیاد صورت می گیرد: با چاک شدن سطح یخعامل خاصتا ً ب

جاری شود. آنجا آب می تواند سرعت خود را تغییر داده و با آن یخچال به  سمت ساحل بلخشد: سرعت ضایعات یخ می 

هنوز معلوم  ،د. آنچه دقیقا ًبه وقوع می رسدتواند تقلیل یابد  یا هم ـ مانند یک مادٔه چرب کنند)مثالً گریس( ـ تسریع شو

 نیست. 

مانند آنهای از   ،اکثرا ً به معلومات از یخچالهای کوهی ،در مـُدل سازی پروسه های "ذوب شدن یخ" کلیفرنیائی محققان

می های آلپ اتکاء دارند. ولی سپر یخ درگرینلند زیاد هموارتر و نسبت به یخچال کوهی دارای ضخامت بیشتر  کوه

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_soude_sathe_bahr.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_soude_sathe_bahr.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اکنون در ژورنال  ،باشد. به همان پیمانه اندازه گیری های که در مورد آن یک تیم از پوهنتونهای مونتانا و وایومینگ

با ارزشتر می باشد  ،ساینس راپور داده است
۰

 .Toby Meierbachtol  سوراخ  ۳۲و دونفر محقق دیگر به کمک آب داغ

کیلومتری داخل جزیره ـ  برمه کردند. آنها از  ۲۳احل و چندی دیگر در در سپریخ گرینلند ـ چندی از آنها در نزدیکی س

زیرا این در مورد تخلیٔه "آب سپر  ،چطور فشار آب در تلی یخچال در نوسان می باشد ،همه بیشتر می خواستند ببینند

 یخ" معلومات می دهد. 

از موجودیت کانال های در تحت سطح یخ در نزدیکی ساحل فشار آب در عمق به کلی در نوسان می باشد. این شاهدی 

می کند که توسط آنها یخچالها به صورت بسیار مؤثر آبهای ذوب شده را ـ مشابه به یخچالهای آلپ ـ تخلیه می نماید. ولی 

غافلگیری بروز کرد: در اینجا فشار آب اکثرا ً ثابت بود و این گویای شاهدی از  ،در مصافٔه چند کیلومتری از ساحل

احتماالً  در تحت سطح یخ کیسه  ،وجودیت کانال های تخلیٔه آب در تحت سپریخ می باشد. به قرار اظهار مؤلیفینعدم م

تشکیل می شود که وقتا ً فوقتا ًیخچال را به بلند شدن می کشاند. به این صورت می تواند آب رفع گردد. ولی  های بزرگ

ذوب شده خواهد توانست همچنان از طریق خالهای خراشیدگی   هیچکس هنوز این "کیسه"ها را مشاهده نکرده است. آب

 ها رفع گردد که با عبور یخ ازروی سخره به وجود می آید.

این  آغاز استیم که بدانیم چه نوع پروسه های مختلف  در مناطق غیر قابل دسترس در تحت یخچالها به عمل می  ما در» 

از پوهنتون تخنیکی زوریخ در مجلٔه     Martin Lüthiتبصرٔه است از  ،«آید وچطور آنها با یکدیگر ارتباط می یابد 
۳

«Science»به گفتٔه  ،. برای اینکه یک نمونٔه قابل اعتبار از شرایط تحت سطح یخ به دست بیایدLüthi  باید در پرینسیپ

 در یک عمل مشترک و همنوا صدها سوراخ در سپر یخ برمه شود که عملی است به دور از توان گروپهای یکٔه تحقیق.

از احتیاط کار گرفت. یک گروپ با  ،نظر به چنین خالی دانش باید در کوشش بر پیشگوئی آیندٔه سپریخ با کمپیوتر

Sarah Shannon راز پوهنتون "بریستول" د««Proceedings of the National Academy of Sciences،  نتایج شبیه

سازی ها را به نشر رسانید 
۲

دربلند رفتن سطح بحر صرف اندک  ،تأثیر مواد چرب شدن سهم گرینلند ،. به این صورت

ر نسبت به میلی متر ارتقاء می کرد. این کمت ۰سطح بحر به اندازٔه نهایت  ۳۳۸۸است: چه به این طریق الی سال 

در  ، Lüthiبه گفتٔه  ،)یک بر بیست( از مجموع سهم پیشگوئی شدٔه گرینلند است. لیکن با آن هم این مطالعه۳۸/۰

 بهترین صورت یک کوشش است برای انتقال وضع امروزی به آینده. 

دینامیک سپر یخ بسیار بغرنج ثابت می شود. آنچه در داخل گرینلند به وقوع پیوست صرف یک نفوذ غیر مستقیم در 

است. اگر یخ  Shannonمؤلف همکار  ،از پوهنتون آزاد بروسل Philippe Huybrechtsضیاع یخ دارد. این توضیح 

شد ـ و سرد تر می شود. در ین صورت در سطح کمتر  آنجا یخچال به بلند شدن کشانیده خواهد ،بیشتر به ساحل بلخشد

است ولی خوشبینی نیست.  حتی به زودی رفع  Huybrechtsیخ ذوب می شود. این برای آیندٔه سپریخ گرینلند نظر 

 مستقیم آب ذوب شدٔه روی سطح بزرگترین قسمت ضیاع یخ را تشکیل می دهد. 
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