گوشه و كنار جهان

هفتههاي گذش��ته شاهد زلزلههاي ش��ديد و فاجعه باري در غرب کشورمان بوديم .اما ظاهرًا زلزلهها
در تمام نقاط دنيا در حال افزايش هس��تند .به گفته دانش��مندان ،سرعت چرخش زمين به دور خود به
مرور تغيير ميکند و در حال حاضر در حال کند شدن است .البته اين تغييرات بسيار اندک هستند اما
عدهاي از زمينشناسان معتقدند اين کاهش سرعت در چرخش زمين ،احتمالًا به وقوع زمين لرزههاي
ش��ديدتر در س��ال آينده منجر ش��ود .اين تغييرات در نهايت به انرژي ذخيره شده در زير اليه زمين
مرتبط هستند و ميتواند سبب آزاد شدن آن شود .ارتباط اين موضوع در مشاهدات انجام شده در صد
س��ال اخير تاييد ش��ده است .بر اساس مشاهدات قبلي ،هر وقت که سرعت چرخش زمين به دور خود
کمي آهسته تر ميشود و طول روزها تغيير ميکند (حتي براي چند هزارم ثانيه) ،در حدود  5سال بعد
شاهد افزايش زمين لرزهها هستيم .به اين ترتيب که حدود  5سال بعد از آهسته شدن حرکت زمين،
حدود  2تا  5زلزله ش��ديد بيش��تر از ميانگين رخ ميدهد .البته اين تغييرات چندان هم عجيب نيستند.
اليههاي س��نگي وسيعي را تصور کنيد که روي هس��تهاي مذاب و اليههايي نرمتر در زيرشان حرکت
ميکنند .اگر س��رعت گردش اين دايره تغيير کند ،ممکن اس��ت اليههاي سطحي اندکي با هم برخورد
داشته و يا ساييده شوند .در سالهاي اخير نيز روزها اندکي کاهش يافتهاند .دانشمندان جنبه مثبت اين
نش��انه را مد نظر دارند؛ اينکه با اين مش��اهدات ميتوان وقوع زلزلهها را تا حدي پيشبيني کرد .به اين
ترتيب آنها پيش بيني ميکنند که احتمالًا در س��ال  2018تعداد زلزلههاي شديد ثبت شده در جهان،
 2يا  5عدد بيشتر از سالهاي قبل خواهد بود.
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زوجي اهل اس��تراليا در حال قدم زدن در س��واحل بودند که با صحنه عجيبي
روبرو شدند .آنها ابتدا تصور کردند که حجم زيادي بطري پالستيکي را تماشا
ميکنند ،اما در واقع هزاران جانور آبزي به نام ׳׳ناوچه پرتقالي׳׳ که ش��باهت
بس��ياري به عروس دريايي دارد در ساحل جمع ش��ده و دريايي ژلهاي و آبي
رنگ را تش��کيل داده بودند .اين جانور بدن ش��فاف و بازوهاي بس��يار
بلندي دارد که طولشان بين  10تا  50متر است .اين بازوها به نيشهاي
بس��يار قوي مجهز هستند که براي شکار طعمه به جانور کمک ميکند.
نکت��ه جالب اين بود ک��ه همه اين هزاران ناوچه پرتقال��ي ،زنده بودند و تکان
ميخوردند .اين زوج اين صحنه را چيزي ش��بيه به آنچه انس��ان در کابوس
ميبين��د توصيف کردند .البته چندان هم عجيب نيس��ت چون اگر فردي به
مي��ان آنها برود يا به هر دليلي در محل آنه��ا ميافتاد ،صدها نيش دردناک
درياف��ت ميكرد و بعيد بود زنده بماند .تا کن��ون اين تعداد از ناوچههاي
پرتقالي در يک جا ديده نش��دهاند .البته مردم استراليا با آنها آشنا هستند
و در اس��تراليا هر س��اله  10هزار نفر مورد حمله نيش آنها قرار ميگيرند.
ام��ا نکته خطرناک در مورد آنهايي که توس��ط امواج به خش��کي آمدهاند اين
مسئوالن کشور مصر از کشف بقاياي سه کشتي غرق شده در آبهاي سواحل
ش��مالي اين کشور خبر دادند .مشخص شده اس��ت که اين کشتيها متعلق به
امپراتوري روم بودهاند و هر س��ه آنها پر از اش��يا و عتيقههاي با ارزشي هستند
که قدمتش��ان به  2000سال پيش برمي گردد .از جمله اشياي کشف شده در
مراحل اوليه ميتوان به ظروف قديمي ،يک مجس��مه شيشهاي و صدها سکه
طالي قديمي اش��اره کرد ک��ه مربوط به دوران حکوم��ت اولين امپراتور روم
باستان يعني آگوستوس س��زار هستند .اين منطقه همواره مورد توجه باستان
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اس��ت که س��لولهاي نيش ،حتي تا چند هفته بعد از مرگ جانور همچنان فعال
ميمانند .به اين ترتيب حتي پا گذاش��تن روي ناوچه پرتقالي که ماه قبل مرده
اس��ت ميتواند به نيش خوردن فرد منجر ش��ود .علت اين گردهمايي هزاران
عددي مش��خص نيست و عدهاي گرم شدن آبهاي زمين را زمينهاي مناسب
براي توليد مثل بيشتر اين جانور اعالم کردهاند.

شناس��ان بوده است ،چرا عقيده دارند در اين منطقه بقاياي زيادي از تمدنهاي
پيش��ين در زير آب مخفي ماندهاند که بايد کشف ش��وند و خيليها گنجهاي
ارزشمندي را در دل خود پنهان کردهاند .حتي باور بر اين است که يک کشتي
چهارم هم بايد کنار اين س��ه کش��تي پيدا ش��ده وجود داشته باشد و هم اکنون
تيمهاي غواصي در حال جس��تجوي آن هس��تند .خبر کش��ف اين کشتيها و
همچنين عتيقههاي ارزش��مند در آنها براي مصر بس��يار خوشايند بوده است.
اين کشور از سال  2011تا کنون همواره درگير ناآراميهاي سياسي و درگيري
بوده است .در اين ميان ،دزدان و قاچاقچيان نيز از شلوغي استفاده کرده و اقدام
ب��ه قاچاق عتيقه جات مل��ي ميکردند .حتي تعدادي از آثار قديمي موجود در
موزه ميدان تحرير هم به س��رقت رفته است .به همين دليل مصر از پيدا شدن
اين کش��تيها شادمان است و اين بار سعي کرده با اشتراک خبرهاي مربوط به
آن با جوامع ديگر و همچنين همکاري تيمهاي س��اير کش��ورها در نگهداري و
اس��تخراج س��الم آثار ،در نگهداري و حفظ امنيت آنها تالش کند .از آنجا که
ديگر کسي باور نميکند هنوز هم کشتيهاي گنج در کف درياها وجود داشته
باش��ند ،انتش��ار اين خبر موجي از هيجان بين باس��تان شناسان و عالقهمندان
ايجاد کرده است.

