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 ، گرمترين ماه ثبت شده در تاريخ2017جوالي 

ركورد گرمترين ماه هاي ثبت شده در طول تاريخ را به خوود اختاوا    2016در كنار جوالي و آگوست  2017طبق گزارش ناسا، جوالي 

 مستمر مثالي ديگر از آن است كه چگونه تغييرات آب و هوايي در حال اثر گذاشتن بر دنياي ما است.داده اند. اين افزايش دماي 

 

 

گرمترين ماه هاي ثبوت شوده در طوول تواريخ  2016در كنار آگوست و جوالي  2017جوالي  بنا بر تحليل جديد ناسا،

ن دوم ايستاده است. طبق اين تحليول، جووالي امسوال نيز فاصله چنداني با اين ماه ها ندارد و در مكا 2017بوده اند. مي 

گرمتر بوده است. جوالي  1980تا  1951درجه فارنهايت( از ميانگين دماي ماه جوالي در بازه  1.49سانتي گراد ) 0.83

ي سانتي گراد اختالف از ميانگين تفاوت دماي مشابهي را تجربه كرده است در حالي كه تمام مواه هوا 0.82نيز با  2016

تاكنون  1984از دسامبر  درجه خنك تر گزارش شده بودند. بنا بر اطالعات گزارشي مشابه، 0.1پيش از جوالي حدود 

 ثبت نشده است.  1980تا  1951ماهي خنك تر از ميانگين 

ر پيش نويس گزارش تغييرات آب و هوايي، كه توسط نيويورك تايمز ارائه شده است، اشاره مي كند كه دماهاي باالت

تنها يك نمونه از تغييراتوي اسوت كوه كوره زموين در سوالهاي اخيور تجربوه كورده اسوت:  2017از حالت عادي جوالي 

"سالهاي گذشته در مواردي ديگر از زمينه هاي مربوطه نيز ركورد شكن بوده اند، مانند گرمترين سالهاي ثبوت شوده در 

د چنين روندهايي در مقياس زماني دهه اي در آينده اداموه تاريخ و نيز كاهش مستمر سطح يخ هاي قطبي. انتظار مي رو

 يابند."
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افزايش دماي ساالنه يكي ديگر از اثرات گرمايش جهاني اسوت كوه ايون رونود، اگور كواري بوراي متوقون كوردن آن 

 گام هايي در جهوت درسوت برداشوته شوده اسوت. اوايول هموين هفتوه، صورت نپذيرد، ادامه خواهد يافت. خوشبختانه،

تسال را به ناوگان نيوروي پلويس افوافه  Sافسران پليس در لوكزامبورگ تاييد كردند كه دو ماشين الكترين سدان مدل 

خواهند كرد. اين ماشين هاي الكترونيكي باعث مي شوند ميزان كربن دي اكسيد منتشر شده توسط نيوروي پلويس ايون 

ش آمار بسيار كمي است، اما به هر حال هر گام كوچوك منطقه در حال گشت زدن كاهش يابد. اگرچه اين ميزان كاه

پروژه هاي در حال بررسي يا در حال اجراي ديگري نيز در سرتاسر دنيوا  نيز كمكي در اين جهت است. در همين حال،

 وجود دارند.

با اين كه آمريكا ديگر عضوي از توافق نامه پاريس نيست، اما كشورهاي بسياري خود را با اين توافق نامه وفق داده انود 

تا اثرات خود بر روي اين سياره كاهش دهند. شركت هايي وجود دارند كه به دنبوال تكنولووژي هواي هسوتند كوه موي 

كننود. محققوان حتوي در حوال بررسوي اثورات احتموالي اسوتفاده از  توانند كربن دي اكسيد را مستقيمًا از اتمسفر خارج

 براي كاهش تغييرات آب و هوايي هستند. Geoengineeringمهندسي جغرافيايي 

 مترجم : مهندس فرزام ابريشمي

-https://futurism.com/last-month-tied-as-the-hottest-on-record-according-toمنبوووو  : 

nasa/ 
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