ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ :ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﮕﻞ
آﻣﺎزون ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۶۴ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺗﺶ
ﺳﻮزیﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۶۴ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻮرد ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
آﻣﺎزون دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺼﻮل ﺧﺸﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ۵
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺲ از آﺗﺶ ﺳﻮزیﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻒﻫﺎی آﺗﺶزا و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ) (shrubsﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺼﻮل ﺧﺸﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ۲۰۶۴از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود.

ﺗﻀﺎد ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﮕﻞ آﻣﺎزون و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﮑﺎن :اﯾﺎﻟﺖ روﻧﺪوﻧﯿﺎ در ﺑﺮزﯾﻞ

آﺗﺶ ﺳﻮزیﻫﺎ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی  ۱۲۰۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ۴۶۴ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ( از ﺟﻨﮕﻞ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺷﺪه ﮐﻪ  ۵۵درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪلﺳﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ در ﺟﻨﻮب آﻣﺎزون ﺑﻪ  ۳۰اﻟﯽ
 ۵۰درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰درﺻﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ
ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻨﮕﻞ از ﺟﻨﮕﻞ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺗﺎ ﺑﺎز و ﮔﺮمدﺷﺖ ) (savannaﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
» ،«Robert Toovey Walkerﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮕﻞ رﻃﻮﺑﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻤﭗ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ آب ﺑﯿﺶ از
 ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﻘﺮض
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ Walker .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﺎﺑﻮدی  ۲۵درﺻﺪ از
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه آﻣﺎزون ﻣﺜﻞ اﮐﻮادور ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﻮﻟﺴﺎز ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

