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تاریخ: ١١ ارديبھشت ١٣٩٨ - ٠٨:١٧کد خبر: ۵٨٧٣٢۵

پیش بینی شوکه کننده محققان از 5 سال آ�نده زمین/ زمین در انتظار عصر �خبندان!

در چند سال اخیر ھر وقت سخن از زمین و حفاظت از آن به میان آمده، راھکارھای کاھش گرمایش زمین ھم مطرح و به
این مھم اشاره شده است که بحث گرمایش زمین باید مورد توجه جدی ھمه مردم دنیا قرار بگیرد تا این مشکل به

صورت اصولی مدیریت شود.

در این بین و در چند روز اخیر، دانشمندان و اقلیم شناسان به یافته ھای جدیدی دست یافته اند که 180 درجه

با ادعاھای قبلی شان متفاوت است! این دانشمندان ھشدار می دھند که احتماال زمین یک «عصر یخبندان

کوتاه» در پیش خواھد داشت چراکه با مطالعه روی چرخه ھای خورشیدی پیش بینی می کنند که فعالیت

طبیعی خورشید تا حدود سال 2025 تا ۶٠ درصد کاھش خواھد یافت که این موضوع موجب بروز عصر یخبندان

کوتاه می شود که برای یک دھه نیز ادامه خواھد یافت. اما منظور از دوره عصر یخبندان چیست و دانشمندان بر

اساس چه تحقیقاتی به این نتیجه دست یافته اند؟

  370 سال پیش ھم این اتفاق افتاده است!

پروفسور زارکووا و ھمکارانش از دانشگاه Northumbria طی بررسی ھای خود که چند روز پیش نتایج آن را در

اختیار رسانه ھا قرار داده اند، دریافته اند که از سال ٢٠٢۵ کره زمین به دلیل کاھش ۶٠ درصدی فعالیت ھای

خورشیدی، وارد دوره یخبندان خواھد شد. این اقلیم شناس معتقد است که در این دوره بارش ھا بیشتر به

شکل برف خواھند بود. زارکووا و ھمکارانش مدل خود را با استفاده از تکنیکی به نام تحلیل مؤلفه ھای اصلی به

 وسیله مشاھدات میدان مغناطیسی از رصدخانه Wilcox Solar در کالیفرنیا به دست آورده اند که دارای دقت ٩٧

درصدی است. آن ھا سه چرخه خورشیدی باارزش فعالیت ھای میدان مغناطیسی را بررسی کردند که سال ھای

١٩٧۶ تا ٢٠٠٨ را پوشش می دھند. این گروه از پژوھشگران معتقد ھستند که این وضعیت آخرین بار حداقل در

٣٧٠ سال پیش مشاھده  شده است.

  خورشید طی 30 سال آینده تاریک خواھد شد

تقریبا دو ماه پیش بود که DailyMail ھم در گزارش مفصلی به این موضوع پرداخت و خیلی شفاف درباره دالیل

این اتفاق، نکاتی را مطرح کرد. طبق آن گزارش، نتایج تحقیقات جدید نشان می دھد طی ٣٠ سال آینده

خورشید تاریک خواھد شد و بشر را در شرایطی شبیه به عصر یخبندان کوچکی قرار خواھد داد. دانشمندان که

راھی پیدا کرده اند تا چرخه ١١ ساله خورشید را ردیابی کنند، ادعا می کنند در دوره خورشیدی ١١ ساله بعدی

خورشید به سردترین دمای خود خواھد رسید. خورشید طی یک چرخه ١١ ساله، شبیه به ضربان قلب حرکت

می کند که شامل دوره ھای حداکثر انرژی خورشیدی و حداقل انرژی خورشیدی می شود. محققان این تحقیق

ادعا می کنند که می دانند دوره حداقل انرژی خورشیدی بعدی کی اتفاق می افتد و می گویند که تا سال ٢٠۵٠

خورشید به شدت سرد خواھد شد. دانشمندان این دوره یخبندان را «دوره حداقل بزرگ» نامیده اند و معتقدند

که می تواند شبیه دوره یخبندانی باشد که در اواسط قرن ھفدھم در اروپا اتفاق افتاد. در این دوره که «کمینه

ماندر» نام داشت، درجه حرارت ھوا چنان پایین بود که رودخانه تامز کامال یخ بست. عالوه بر این، دریای بالتیک
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به اندازه ای یخ بسته بود که ارتش سوئد در سال ١۶۵٨ با عبور از روی این یخ ھا توانست به دانمارک حمله کند.

دانشمندان اظھار کردند که شرایط در آن دوره شبیه به عصر یخبندان کوچک بود.

  این عصر یخبندان وخیم تر از گذشته خواھد بود

دن لوبین، فیزیکدان و سرپرست ارشد این مطالعه، کمینه ماندر را آنالیز کرده است و ادعا می کند که دوره

یخبندان بعدی وخیم تر از آن چه در قرن ھفدھم میالدی اتفاق افتاد، خواھد بود. خورشید سردتر از میزانی

خواھد شد که در دوره حداقل انرژی خورشیدی شاھد آن ھستیم. دانشمندان پیش بینی می کنند که دوره

حداقل بزرگ در آینده نزدیکی رخ خواھد داد چراکه الگوی لکه ھای خورشیدی در چرخه ھای خورشیدی اخیر

شبیه به رویدادھای حداقل انرژی خورشیدی قبلی است. وقتی که خورشید در دوره حداکثر انرژی خورشیدی

قرار دارد، به دلیل شدت طول موج ھای ماورای بنفش، ھمجوشی ھسته ای در مرکز خورشید حلقه ھای

مغناطیسی بیشتری در سطح ایجاد می کند اما وقتی که خورشید در دوره حداقل انرژی خورشیدی قرار دارد،

نیروی مغناطیسی آن کاھش می  یابد بنابراین نقاط خورشیدی کمتری تشکیل می شود و اشعه ھای ماورای

بنفش کمتری به سطح آن راه پیدا می کنند. بنابراین سطح خورشید واضح تر است و سردتر می شود. اطالعات

جمع آوری شده طی ٢٠ سال گذشته، میزان سرد شدن خورشید در دوره حداقل بزرگ را نشان می دھد. به

گفته دانشمندان، طی این دوره خورشید 7 درصد سردتر از کمترین میزان دما در چرخه ١١ ساله خود می شود.

  وقتی که منتظر گرم شدن 2 درجه ای زمین بودیم!

این اظھارات در حالی است که تا چند وقت پیش دانشمندان پیش بینی کرده بودند که تا پایان قرن حاضر دمای

زمین افزایش بیش از ٢ درجه ای را تجربه خواھد کرد. در این بین بعضی اقلیم شناسان معتقدند که عصر یخبندان

کوچک ممکن است آن تغییری باشد که سیاره ما به آن نیاز دارد.

خراسان


