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ازن یِ الیه بر سیارکها یِ احتمال ِ برخُرد ِ مخرب ِ اثر

ِ برخُرد ِ اثر انجامیده. دینُسرها ِ انقراض به زمین با 15 km یِ اندازه به ی جسم ِ برخُرد میشود تصور

فرض مرِد هرد در اند. کرده شبیهسازی را زمین به 1 km و 500 m یِ اندازه به تر، کوچ ی اجسام

به که بوده این نتیجه شود. انجام 18 km s−1 ِ سرعت با و 4 km ِ عمق به ی اقیانوس با برخُرد شده

پرتاب جو در 1000 km ِ ارتفاع تا بخار، و مایع ل ش به آب 4 × 1013 kg و 4 × 1012 kg ترتیب

بزرگتر، ِ جسم یِ برا نند. می تخریب را جو ِ ازن عنصرها این و دارد هم برم و کلر دریا ِ آب اما میشود.

سال 1 از بیش ِ مدت به 50% تا کل در و سال، 2 از بیش ِ مدت به 70% تا میان یِ عرضها در ازن

این داشت. خاهد ادامه سال 3.5 از بیش تا 40% از بیش یِ اندازه به یی کل ِ کاهش شد. خاهد ته

یِ تهیشده�گ ِ خالف بر که این جز است، قابل�مقایسه ازن یِ الیه یِ فعل یِ تهیشده�گ با تهیشده�گ

ِ تابش ِ شدت ِ افزایش به ازن ِ کاهش بود. خاهد زمین ِ کل یِ برا است، محدود قطبها به که فعل

یِ اندازه به ازن ِ کاهش �اندازد. م خطر به را حیات هم این که �انجامد، م زمین ِ سط در فرابنفش

ند. می کم 7% را ماه ِ تُلید هم این که �انجامد، م فیتُپالنکتُنها ِ مقدار یِ %5ی ِ کاهش به ،16%

میسنجند. (UVI) [1] فرابنفش یِ جهان ِ شاخص ِ اسم به ی شاخص با را زمین در تابش ِ شدت

به دقیقه چند ِ ط است ن مم شاخص این با ی تابش میشود. براورد خطرناک 11 از بزرگتر شاخصی

ِ اساس بر بوده. 20 شده گزارش کنون تا که ی شاخص بزرگترین بینجامد. پوست در سوخته�گ ِ ایجاد

از بیش 70◦ ِ زیر یِ عرضها تا و سال 2 تا شاخص این میشود باعث بزرگتر ِ جسم ِ برخرد شبیهسازی،

.[2] برسد 56 یِ بیشینه به 27◦N ِ اطراف و باشد، 20
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