ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻓﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻗﺪری
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج ﺷﻮک زﯾﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻤﺐﻫﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ روی ﻗﺎرهی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری
ﺑﺰرگ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﻮﺳﻔﺮ ﺑﺎﻻی آﺳﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻃﺮاﻓﺶ را
ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺣﻤﻠﻪی ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﻣﻌﺎدل  ۳۰۰رﻋﺪ و ﺑﺮق آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﻮﻧﻮﺳﻔﺮ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻻﯾﻪی  ۸۰ﺗﺎ  ۵۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺑﺎدی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذرات ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﺧﺮوج ﺟﺮم از ﺗﺎج ﺧﻮرﺷﯿﺪی
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Ditton Parkﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺗﺎ  ۱۹۹۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪازهی ﯾﻮﻧﻮﺳﻔﺮ ﺟﻬﺎن

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روی ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺳﺎل
ﻫﺎی  ۱۹۴۳ﺗﺎ  ۱۹۴۵ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻠﯿﺘﺲ ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل  ۱۹۴۰ﺗﺎ
 ۱۹۴۱رخ داده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﯾﻮﻧﯿﺴﻔﺮ ﺳﺨﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر و  ۱۵۲ﺣﻤﻠﻪی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﯾﻮﻧﻮﺳﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮاج ﺷﻮک اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت داغ ﺷﻮد و ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از دﺳﺖ
ﺑﺮود.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﺸﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻟﺒﻪی ﻓﻀﺎ
ﺑﮕﺬارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺒﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

