دﻣﺎی ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ
رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺮم ﺷﺪن اﺳﺖ و دﻣﺎی آن ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۸درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
»ﭘﻨﯿﻦﺳﯿﻼ« ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻄﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ دﻣﺎی ﻫﻮای اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ  ۶۴.۵درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ) ۱۸.۳ﺳﻠﺴﯿﻮس( رﺳﯿﺪه

ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨﻮز داده ﻫﺎی دﻣﺎ ﺳﻨﺞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ از درﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ داده
ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد  ۶۳.۵درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ۱.۵
درﺟﻪ ای ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و
 ۲۰۱۹ﻫﻢ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ رﺗﺒﻪ دوم را دارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی آن ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻣﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۳درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل )از
 ۱۹۷۹ﺗﺎ  (۲۰۱۷ﻣﯿﺰان ﺟﺪا ﺷﺪن ﯾﺦ ﻫﺎ از ﭘﻬﻨﻪ ﯾﺨﯽ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺨﺮب اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻫﺠﻮم ﺟﺎﻧﻮران ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺘﺎدن زﯾﺴﺖ

ﺑﻮم ﭘﻨﯿﻦﺳﯿﻼ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺛﺒﺖ اوﻟﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮ از اﻗﯿﺎﻧﻮس زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﯾﺨﯽ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
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