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Climate Change May Turn Africa’s Dry Sahel Green 

Biến đổi khí hậu có thể làm xanh hóa khu vực khô hạn nhất của châu Phi, Sahel 

  

The Sahel is one of driest areas in Africa, but that may change if Earth’s surface temperatures rise 

more than two degrees Celsius. 

Sahel là một trong những khu vực khô hạn nhất ở Châu Phi, nhưng nơi này có thể thay đổi nếu 

nhiệt độ bề mặt trái đất tăng lên hơn hai độ C. 

  

Scientists say the Sahel could turn greener, with more plant life, because the higher temperatures 

would lead to more rainfall. 

Các nhà khoa học cho biết Sahel có thể trở nên xanh hơn, với sư sống cây xanh nhiều hơn, bởi vì 

nhiệt độ cao hơn sẽ dẫn đến lượng mưa nhiều hơn. 

  

More than 100 million people live in the Sahel. It stretches coast to coast -- from Mauritania and Mali 

in western Africa to Sudan and Eritrea in the east. The Sahel extends to the southern edge of the 

Sahara desert. 

Có hơn 100 triệu người sống ở Sahel. Khu vực này trải dài theo bờ biển - từ Mauritania và Mali ở 

Tây Phi sang Sudan và Eritrea ở phía đông. Sahel kéo dài đến rìa phía nam của sa mạc Sahara. 

  

In recent years, the area has experienced worsening extreme weather. That includes more droughts 

-- periods of little or no rainfall. 

Trong những năm gần đây, khu vực này đã trải qua thời tiết khắc nghiệt ngày càng tồi tệ. Bao gồm 

nhiều hạn hán - những thời điểm ít hoặc không có trận mưa nào. 

  

Some scientists are very concerned about pollution from greenhouse gases - gases that trap heat in 

Earth’s atmosphere. They warn that if such gases continue to increase with no limits, rising 

temperatures could change weather systems in the Sahel and other areas. Scientists say this is 

possible if surface temperatures rise more than two degrees Celsius above average temperatures 

before the industrial revolution. 

Một số nhà khoa học rất lo lắng về sự ô nhiễm từ  khí nhà kính - những chất khí bẫy nhiệt trong tầng 

khí quyển của Trái Đất. Họ cảnh báo rằng nếu các loại khí này tiếp tục tăng không hạn chế, việc 

nhiệt độ tăng này có thể thay đổi hệ thống thời tiết ở Sahel và các khu vực khác. Các nhà khoa học 
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cho biết điều này có thể xảy ra nếu nhiệt độ bề mặt tăng hơn hai độ C so với nhiệt độ trung bình 

trước cuộc cách mạng công nghiệp. 

  

Competing rainfall models 

Các mô hình lượng mưa cạnh tranh 

  

Some weather models predict a small increase in rainfall for the Sahel. But there is a risk that the 

entire weather pattern will change by the end of the century. That is the opinion of researchers at the 

Potsdam Institute for Climate Impact Research. 

Một số mô hình thời tiết dự báo một lượng mưa nhỏ tăng lên tại khu vực Sahel. Nhưng có nguy cơ 

là toàn bộ hình thái thời tiết này sẽ thay đổi vào cuối thế kỷ. Đó là quan điểm của các nhà nghiên 

cứu tại Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam. 

  

The size of the possible change is “mind-boggling,” says the institute’s Anders Levermann. “This is 

one of the very few elements in the Earth system that we might witness tipping soon.” Levermann 

also works for Columbia University in New York City. 

“Kích cỡ của sự thay đổi có thể là "không thể tưởng tượng được", Anders Levermann làm việc tại 

viện nghiên cứu này cho hay. "Đây là một trong số ít các yếu tố trong hệ thống Trái Đất mà chúng ta 

có thể chứng kiến sớm." Levermann cũng làm việc tại Đại học Columbia ở thành phố New York. 

  

If the Sahel receives more rainfall, it will mean more water for agriculture, industry and personal use. 

But in the first few years leading up to more rain, the area is likely to experience very erratic weather. 

That may mean extremely dry periods followed by destructive floods, the researchers said. 

Nếu Sahel nhận được lượng mưa nhiều hơn, có nghĩa là nhiều nước hơn cho nền nông nghiệp, 

công nghiệp và sử dụng cá nhân. Nhưng trong những năm đầu tiên để lượng mưa nhiều hơn, khu 

vực này có thể sẽ gặp thời tiết khắc nghiệt. Điều đó có nghĩa là thời tiết cực kỳ khô ráo, sau đó là lũ 

lụt tàn phá, các nhà nghiên cứu cho biết. 

Hard for people to plan 

Khó để mọi người lên kế hoạch 

  

They added that because it is hard to know what will happen when, it makes it hard for people to 

plan for these changes. 
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Họ cho biết thêm rằng bởi vì khó có thể biết điều gì sẽ xảy ra khi nào, điều đó khiến mọi người khó 

có kế hoạch cho những thay đổi này. 

  

Levermann said any extreme change would create a huge challenge to the Sahel. More than 100 

million people who may be affected already face many “instabilities, including war,” he said. 

Levermann nói bất kỳ thay đổi cực đoan nào cũng sẽ tạo nên một thách thức lớn cho Sahel. Hơn 

100 triệu người có thể bị ảnh hưởng đã phải đối mặt với nhiều "bất ổn, kể cả chiến tranh", ông nói. 

  

The area faces many conflicts, including some driven by groups such as Boko Haram and al Qaeda 

in the Islamic Maghreb. 

Khu vực này phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn, bao gồm một số nhóm do Boko Haram và al Qaeda 

thực hiện ở Maghreb Hồi giáo. 

  

The researchers studied rainfall in the Sahel during the months of July, August and September. That 

is the time of year when the area gets most of its rain. 

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu lượng mưa ở Sahel trong những tháng Bảy, Tám và tháng Chín. 

Đó là thời điểm trong năm khu vực này nhận được những trận mưa nhiều nhất. 

  

There are a number of possible outcomes, which depend on the climate that eventually develops… 

and whether people in the Sahel are prepared for changes, said scientist Jacob Schewe. “Climate 

changes from burning fossil fuels “really has the power to shake things up,” he told the Thomson 

Reuters Foundation. 

Có một số kết quả có thể xảy ra, tùy thuộc vào khí hậu cuối cùng chuyển biến thế nào ... và liệu 

người dân ở Sahel có chuẩn bị cho những thay đổi  nàyhay không, nhà khoa học Jacob Schewe 

cho biết. "Những thay đổi khí hậu từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch thực sự có sức mạnh để 

rung chuyển mọi thứ, ông nói với Thomson Reuters Foundation (tổ chức từ thiện của hãng thông 

tấn Reuters). 

  

A report on the study was published this month in Earth System Dynamics, a journal of the 

European Geosciences Union. 

Một báo cáo về nghiên cứu đã được xuất bản trong tháng này trên Earth System Dynamics, một tạp 

chí của Liên minh Khoa học Châu Âu. 

I’m Dorothy Gundy. 
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Tên tôi là Dorothy Gundy. 

Source: learningenglish.voanews.com 

 


