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 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۹
ﺳﺎل ﺛﺒﺖ
ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل  2020ﺑﺎ ﯾﮏ دﻫﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  2016ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ
ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﺳﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﺳﺎل  2020ﺗﺎ  1.84درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ )1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﮔﺮمﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1951ﺗﺎ  1980ﺑﻮده .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس و ﺟﻮی ) (NOAAدر ﻣﻮرد ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  2020ﭘﺲ از ﺳﺎل  2016ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﻫﺮ روﯾﺪاد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﯾﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﺮ آب و ﻫﻮا ﺑﻮده .اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺳﯿﺎره ،آب و ﻫﻮا ﻧﺎﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»ﮔﺎوﯾﻦ اﺷﻤﯿﺖ« ،ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﻮدارد ﻧﺎﺳﺎ ،در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺰ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪای از روﻧﺪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آب و ﻫﻮا اﺳﺖ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ آب و ﻫﻮای ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺗﺶ ﺳﻮزی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺷﻌﻠﻪور

ﺷﺪن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی روی زﻣﯿﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﻮﻓﺎن ُﮔﻨﯽ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﭘﺎﯾﺪار 195
ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ) 313ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ( در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺮم رخ داد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮا ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ،
ﻣﻮجﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮔﺮﻣﺎ ،آﺗﺶ ﺳﻮزیﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﺑﺎد ﻗﻄﺒﯽ در ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن رﻋﺪوﺑﺮق و ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رخ داد .اﻣﻮاج ﮔﺮﻣﺎ ﻏﺮب را ﺧﺸﮏ و
ﯾﮏ ﮔﺮداب ﻗﻄﺒﯽ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺳﺮد و ﺧﻨﮏ ﮐﺮد .آﺗﺶﺳﻮزی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و رﺷﺘﻪ ﮐﻮه راﮐﯽ ،دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﮐﺮد .ﺣﺪاﻗﻞ  31ﻧﻔﺮ در آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ 9 ،ﻧﻔﺮ در اورﮔﺎن و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  22ﻓﺎﺟﻌﻪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺧﺴﺎرت  95ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای آن ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.

ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ و آﺗﺶﺳﻮزیﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ وارد ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ آﻣﺎزون ،ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﯾﺨﯽ ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ ﻫﻤﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺗﻐﺮ اﻗﻠﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را
ﺑﺮای  8درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  2021ﺗﺎ  2040ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

