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چكيده طرح:  
اين پژوهش به كشــف دو نوار برخورد قاره به قاره قديمى از نوع هیمالیا به سن 1/85-1/95 میلیارد سال )به اسامى 
ترنس-نورث چاينا اوروژن و خوندالیت بلت( در شــمال چین منجر شــده اســت. به موجب اين اكتشاف، اين پژوهشگر 
برجســته دريافت كه تقريبا در تمامى قاره های قديمى جهان، نوارهای برخورد قاره به قاره با سن مشابه وجود دارد و بر 
همین اســاس پیشــنهاد نمود كه وجود چنین نوارهای برخوردی، مصداق وقوع حوادث برخوردی عظیمى هستند كه به 
تجمیع يك ابرقاره قديمى منجر شــده اســت. ايشان و همكارانشان در سال های 2002 و 2004،  مروری جامع بر روی 
نحوه  تجمع قاره ها، رشــد ابرقاره از كنار ه ها و تفكیك ابرقاره انجــام دادند و نتايج مطالعات خود را با دو مقاله در مجله 
Earth-Science Reviews منتشر نمودند. بعدها اين ابر قاره به اسم "كلمبیا" يا "نونا" نام گرفت و وجود آن با داده های 

زمین شناســى و پالئومغناطیس بسیاری تائید شــد. اكنون وجود چنین ابرقاره ای مورد پذيرش گسترده دانشمندان علوم 
زمین قرار گرفته و يك موضوع بسیار مهم در علم زمین محسوب مى شود.

زندگي نامه: 
دكتر گوچان ژائو مدارک كارشناســى و كارشناســى ارشد خود را به ترتیب در ســال های 1985 و 1988 از دانشگاه 
علوم زمین Changchun اخذ نمود و در ســال 2000 موفق به كسب مدرک دكترا از دانشگاه Curtin شد. وی از سال 
2000 تا كنون در دانشــگاه هنگ كنگ مشغول به كار اســت. از يافته های برجسته علمى وی مى توان به كشف دو نوار 
برخوردی نوع هیمالیايى به سن 1/85-1/95 میلیارد سال در شمال چین و همچنین شناسايى و معرفى حوادث برخوردی 

بزرگ مقیاســى كه در 1/8-2 میلیارد ســال پیش به وقوع پیوســت و 
منجر به تجمیع يك ابرقاره 1/8 میلیارد ســالى شد، اشاره نمود. ايشان 
تا كنون حدود دويســت مقاله كه حدود بیست هزار بار مورد استناد قرار 
 Precambrian Research گرفته، منتشــر نموده اند. وی سردبیر مجله
و پژوهشــگر اصلى طرح " برهم افزايى پالئوپروتروزوئیك شمال چین و 
تجمیع ابرقاره كلمبیا" اســت كه برنده جايزه ســال 2014 علوم طبیعى 
دولت نیز شــده است. نامبرده در ســال 2014 به عنوان عضو افتخاری 
GSA و همچنیــن رئیس انجمن بین المللى تحقیقــات گندوانا انتخاب 

شدند.


