ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد

ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ورود ﻧﻮر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد در ﭘﺮوژهای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آزﻣﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼل ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪهی اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮی«
) (SCoPExﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ آﻣﺎده

ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن از ﺳﻮی ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﺗﻤﺴﻔﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻫﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی زﻣﯿﻦ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎرورﺳﺎزی اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ  SCoPExآﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻮن ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﺎده
) ۱۰۰ﮔﺮم ﺗﺎ  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻮده ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻟﻮن ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻐﺮات ﺣﺎﺻﻞ در ﺗﻮده ﻫﻮا از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺮاﮐﻢ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ،ﺷﯿﻤﯽ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻣﻘﺪار ﻋﺒﻮر ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻣﺎدهای در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺎده
ﺧﻮب و ﺑﯽﺿﺮری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود آﻓﺘﺎب اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮد ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺖ آﻫﺴﺘﻪای ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ را ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ روز آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

