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اقیانوسها در فتوسنتز بر گاما یِ فورانگرها ِ کوتاهمدت ِ آثار

ِ نوع اند. بلند یا کوتاه ِ نوع دو از که اند، کیهان ِ منش با گاما ِ شدید یِ تابشها گاما یِ فَورانگرها

تا ی فرآیند چنین ِ ط باشد. اَبرنواخترها یِ هسته ِ رمبش از ناش میشود تصور و است رایجتر اخیر

فَورانها این شده، انجام کنون تا که ی مشاهدات با میشود. آزاد ثانیه چند ِ زمان ِ ط انرژی 1044 J

اند. جهان در ترمغناطیس ال یِ تابشها پرانرژیترین

ِ اثر زمین، از نوری ِ سال 6000 یِ فاصله در گونه این از ی رویداد شبیهسازی ی ِ اساس بر

یِ پرتو که ترتیب این به .[1] میشود انجام فیتُپالنکتُنها یِ وسیله به که ذارد می ی فتوسنتز بر ی مخرب

فرایند این که �انگیزانند، م بر را ر دی یِ ولها مل حاصل یِ ترنها ال و مییند را اتمها جو با برخُرد در گاما

تبدیل فرابنفش ِ تابش به گاما یِ انرژی ِ درصد ده تا ی �انجامد. م فرابنفش ِ تابش ِ گسیل به جمله از

حیات ِ آنزیم ی به صدمه�زدن با و ند می نفوذ اقیانوسها یِ چنددهمتری ِ عمق تا تابش این که میشود،

ِ فتوسنتز ِ کل ِ 20% فیتُپالنکتُنها از گونه ی تنها ند. می متوقف را آنها ِ فتوسنتز فیتُپالنکتُنها در

این از آنها ِ حذف یند. اقیانوسها یِ غذایی یِ زنجیره یِ حلقه ین اول ضمنَن و میدهند، انجام را زمین

است. زمین در حیات ِ کل بر جدی ی آسیب فرآیند

هر فقط شیری ِ راه در میشود تصور نیستند. رایج چندان ما یِ نزدی در گاما یِ فَورانها البته

ِ عمر ِ ط هست محتمل اما نیست. زمین ِ نزدی هم لزومن که دهد، رخ فَوران ی سال میلیون 10

باشد. داده رخ آن یِ نزدی در فَوران ی زمین یِ میلیاردساله 4.5
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