
یکی از عالمت س��وال هایی که در ذهن عالقه مندان پرواز وجود دارد 
این است که دود سفید دنباله ی هواپیماها که مثل زمین شخم زده و به 
شکل ابر تا چند دقیقه بعد هم دیده می شود، چیست و اصال چرا گاهی 
وجود دارد و گاهی هم نه؟ برخی ممکن است بگویند که این رد سفید 
دنباله ی هواپیما، نشان دهنده ی آن است که هواپیما در حال عبور از 
حریم هوایی یک کشور بیگانه اس��ت. البته که این اظهار نظر درست 
نیست. همین ابهام در ماهیت این پدیده، به بحث ها و اظهارنظرهای 
شبه علمی و ساخت تئوری توطئه پیرامون آن دامن زده است. عده ای بر 
این باورند که پراکندن این ماده ی شیمیایی دسیسه ای بین المللی است 
برای تغییرات آب وهوایی، کاهش جمعیت و دست کاری آگاهی و به 
عبارتی ایجاد تغییر در افکار انسان ها و ادعا می کنند البی های اقتصادی 
و صنعتی، سازمان های مخوف بین المللی،گروه های یهودی پشت پرده 

و مانند آن در اجرای این توطئه دست دارند.
س��ال گذش��ته، مطالع��ه جدی��دی در ای��ن زمین��ه و در ژورن��ال 
»Environmental Research Letters« منتشر شد که طی 
آن، چهار تن از پژوهش��گران به نام های »کریستین شیرر«، »میک 
وست«، »کن کالدیرا« و »استیون جی دیویس« جنبه های دقیق تری از 
مسئله را از نظر علمی واکاوی کرده بودند. این بررسی علمی که جزئیات 
آن را در ادامه شرح خواهیم داد، ایده ی بدبینانه ی پخش گازهای سمی 

از طریق دنباله ی سفید هواپیماها را رد می کند. 
کریستین ش��یرر از دپارتمان زمین شناسی »دانش��گاه کالیفرنیا« و 
همکارانش در مقدمه ی این مطالعه می نویسند: »نظرسنجی ها بیانگر 
این مسئله اند که حدود 17درصد از مردم در سراسر دنیا بر این باورند 
که یک برنامه ی عمدی تغییرات آب وهوایی )*SLAP( در جهان در 
حال انجام است. به همین جهت الزم است که این موضوع را از لحاظ 
علمی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. نویسندگان این مقاله نوشته اند: 
هدف این مطالعه قانع کردن هواداران نظریه ی برنامه  عمدی تغییرات 
آب وهوایی SLAP  نیست و قصد ما گردآوری یک منبع قابل استناد 

علمی انجام شده در این زمینه برای بحث های عمومی است. 
شیرر و همکارانش پرسش نامه هایی در اختیار دانشمندان و متخصصان 
قرار دادند تا جزئیات ادعای هواداران نظریه ی برنامه ی عمدی تغییرات 
آب وهوایی  SLAPرا مورد پژوهش قرار دهند. پژوهشگران هدف در 
این پرس��ش نامه، دو گروه بودند؛ دس��ته ی اول، دانشمندان رشته ی 
هواشناسی با تخصص میعان و دسته ی دوم متخصصان ژئوشیمی که 
روی موضوع اثرات آلودگی جوی و گرد و غبار روی س��طح زمین کار 
می کنند. از گروه اول ۴۹ متخصص که دست کم ۲۶ سال در زمینه ی 
پژوهشی خود فعالیت حرفه ای کرده اند و از گروه دوم ۲۸ پژوهشگر که 
دست کم ۲۲ سال روی موضوع مورد بحث، تجربه ی پژوهشی داشتند، 
مورد پرسش قرار گرفتند. دو ادعای اصلی هواداران نظریه ی برنامه ی 
عمدی تغییرات آب وهوایی، موضوع پرسشی بود که این دانشمندان 

باید نظر خود را درباره ی آن اعالم می کردند: 
1. رفتار دود سفید دنباله ی هواپیماها طبیعی نیست و ماندگاری آن در 
آسمان بسیار بیشتر از حدی است که قاعدتا باید در هوا باقی بماند. از این 
رو، این نشانه ای است مبنی بر این که دود سفید دنباله ی هواپیما ذرات 
یخ زده ی بخار نیستند، بلکه پای مواد شیمیایی ای در میان است که در 

هوا پراکنده شده است.
۲. در خاک، غبار و آب روی زمین می توان اثری از مواد شیمیایی )نظیر 

باریم و آلومینیم( پیدا کرد.
وقتی از دانشمندان پرسیده شد که آیا آن ها تاکنون به نشانه ای مبنی بر 
وجود یک برنامه ی مخفی برای تغییرات عمدی در آب وهوا برخورده اند 
یا خیر، پاسخ 7۶ نفر از 77 متخصص، یعنی ۹۸/7درصد، منفی بود. البته 
۹۸/7درصد، 100درصد نیست و یک دانشمند در این بین بر این باور 
بوده که شواهدی یافته که میزان باریم موجود در اتمسفر بیش از میزان 
متوسط بوده است. اما همه ی دانشمندان مورد این مطالعه، معتقد بودند 
که تصاویر دود سفید دنباله ی هواپیماها هیچ چیز غیرطبیعی ای را نشان 
نمی دهند. اشکال مختلف دنباله ی سفید پشت هواپیماها نشانه ی وجود 
ماده ی شیمیایی غیرطبیعی نیست، بلکه ناشی از تفاوت در ارتفاع پرواز 
و تفاوت در موتور هواپیماهاست. در پاسخ به این پرسش که چرا امروزه 
هواپیماها به نسبت گذشته رد سفید ماندگارتری به جای می گذارند، 
دلیل فیزیکی بخصوصی وجود دارد و آن هم این است که هواپیماهای 
امروزی در ارتفاعات باالتری پرواز می کنند )به باور 17 پژوهش��گر( و 
بسیاری از هواپیماهای مدرن، به نسبت گذشته بخار آب بیشتری بیرون 

می دهند )به باور 11پژوهشگر مورد پرسش(.
کامال طبیعی اس��ت که هواداران نظریه ی برنامه ی عمدی تغییرات 
آب وهوایی، دانشمندان مشارکت کننده در این پژوهش را خریداری شده 
به وسیله ی دولت ها و دروغگو بدانند، اما آن گونه که کریستین شیرر و 
همکارانش در آغاز مقاله نوشته اند؛ هدف این مقاله این بوده که توجه 
جامعه ی علمی به مطالعه در این زمینه جلب شود و منابعی مستقل 

برای مطالعات آتی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
*secret large-scale atmospheric program
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از دست ندهيد 

92

سفر به 
شهر اشباح

صنعت انیمیشن فروردین ماه »ایسائو تاکاهاتا« را از دست 
داد. یکی از اساطیر انیمیشن این کشور که در کنار »هایائو 
میازاکی« ، »استودیو جیبلی« را تأسیس کرد تا تعدادی از 
بهترین انیمیشن های تاریخ تولید و عرضه شوند. به همین 
مناسبت پرونده ی شماره ی جدید را به او اختصاص دادیم.

40

اژدهای 
سیاه

»یو-۲«، مهم ترین و مشهورترین هواپیمای 
جاسوسی دنیا این روزها شصت سالگی خود را جشن 

می گیرد. در این گزارش ضمن مرور تحوالت یو-۲ 
در شش دهه فعالیت خود، داستان برخی از رقبا و 

جانشینان آن را هم با هم مرور می کنیم.

88

عجیب و غريب ترين 
خبرهای دروغین تاريخ

همیشه افراد شیادی پیدا می شوند که از سادگی افراد 
سوءاستفاده می کنند و شهرت یا پولی به جیب می زنند. 
بعضی از داستان هایی که در ادامه می آیند، شاید در حال 
حاضر برای ما بسیار احمقانه به نظر بیایند، اما بدون شک 

در زمان خود سروصدای زیادی به پا کرده بودند.

عرفان کسرایی
پژوهشگر مطالعات 
علم دانشگاه کاسل

 كسري كريمي طار  27 سال سن دارد و دبیر 
بخش عجايب دانستنیها ست. او كارشناس 

گیم مجله است.

محمد حسین جهان پناه 31 سال سن دارد 
و كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر را 

در دانشگاه تهران خوانده. او دبیر سرويس 
»شگفتی های تکنولوژی« دانستنیهاست. 

زهرا صالحي زاده، 34 سال سن دارد و 
دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ي 

ايران شناسي در دانشگاه شهید بهشتي 
است. او بخش »عجیب ولي واقعي« 

دانستنیها را دبیري مي كند.   
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