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 چکیده

است. این  "گرمایش جهانی"یکی از بزرگترین نگرانی های انسان که با گذشت زمان بر ابعاد آن نیز افزوده می شود، مساله 

تاثیرگذار است.  ها کشاورزی، محیط زیست و از همه نگران کننده تر بر زندگی انسانگیاهان و مساله بر حیات جانوارن، 

 امروزهبحث و بررسی قرار گرفته است.  ه های مختلف، گرمایش جهانی مورددر رسان طی مباحث سیاسی ،به کرات چنینهم

و غیر انسانی فاجعه بار  در مقیاس جهانی  ان تفاق نظر حاصل نشود، تاثیراتا گرمایش زمیندر مورد دالیل ایجاد  ،به نوعی اگر

یر متقابل انسان و محیط و نقش غبه فعالیت های انسان  ،اکثر دالیل روند افزایشی گرمایش جهانی به زعم نگارنده، .د بودخواه

 ،ن در پی دارد. از این روکل سیاره زمین را در بر گرفته و پیامدهای سختی را برای آ ،ان باز می گردد، اما تاثیرات پیرامونی او

 گرفته است.قرار و کنکاش مورد بررسی ، خی از مهمترین دالیل گرمایش جهان و تاثیرات آن بر سیاره زمینبر ،ین مقالدر ا

 ، االینده ها، جهش های اقلیم، شرایط اجتماعیسوختهای فسیلی ، گازهاکلید واژه : 
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 مقدمه

 ،برای جلوگیری از گرم شدن کره زمینو  و مشکالت امروز جهان به شمار می رودگرمایش جهانی به نوعی یکی از معضالت 

گروهی از محققین بر این باورند که سیر فعل و انفعاالت و تغیرات اقلیم و  نیاز به عزم ملی و بین المللی و تالشی جهانیست.

پدیده گرمایش در جهان شده پیدایش مسبب ، و طبیعی جابجایی حرکت خورشید بر اثر مرور زمان و ساختار پروسه ای

انچه که بر اساس شواهد به دالیل علمی و گفتمانی منطقی و  شکیبایی کافی دارد.اما است.از اینکه کدام نظریه قویتر است نیاز 

کافی به نظر می رسد این است که بشر امروز  با توجه به توانایی های مکتسبه و دخل و تصرف در نظم طبیعت،  ،و دالیل

انقالب کشاورزی نتایج حاصله از ال اینکه ایا ناهنجاری هایی را به محیط زیست جهان تحمیل نموده است. نگارنده مقاله به دنب

در طبیعت موجود شده است یا خیر، نیست.بلکه پرداختن به شناسایی عواملی است بشر یا انقالب صنعتی مسبب دست اندازی 

پیامدهای ناشی اگاهی به محیط زیست و عدم توجه به حقوق انسانها، روز به روز ، نه تنها از خسارات و عدم که بدون توجه و 

بتوان یکی از  شاید از این بالیا نمی کاهد، بلکه روز به روز این حلقه محاصره و به انحصار گرفتن طبیعت را تنگ تر نموده است.

انقالب صنعتی و به مکاتب تحصل گرایی قرون نوزدهم و بیستم نسبت داد که نتایج و پیامد های جهان را به  دالیل گرمایش

دنیای امروز ما به  ،فت ملتها را از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن، تغییرات و اصالحات دانست. به زعم نگارندهتنها راه برون ر

به قول اندیشمندان،  از طرفی همان نسبت رهیافت تمدنی، گرفتار مصایبی شده است که ریشه در اخالق و فرهنگ ملتها دارد.

حوزه افراط یا تفریط است. به زعم ما حوزه افراط در گفتمان بین  ،یکی از عوامل عدم توسعه در بیشتر کشورهای جهان

طبیعت گرایی و استفاده بی رویه از استفاده از عوامل سیاسی یا اجتماعی نیست، چرا که افراط در حوزه مختص فرهنگی، فقط 

رنده ضربه مهلکی که همچنین به زعم نگا رسانده است.جهانی  جهان ما را به چنین گرمایشممکن است منابع خدادادی، 

و مالکیت  یا حیوان ناطق)به قول ارسطو( خورد، نظریه مالکیت مشاعقرن نوزدهم جهان ما یا به نوعی کره خاکی ما از انسان 

 ،همگانی بود.چرا که این نظریه در ذهن انسان قرون معاصر چنین موضوعیتی را تداعی نمود که همگان می توانند در طبیعت

این رهیافت، طبیعت متعلق به همگان است و اگر قرار است که مسامحه  ان دست اندازی کنند، چرا که طبقبنا به اقتضای زم

، به نوعی وجه دوم سخن گفته شده، سهیم باشند که بنا به دالیلیدر ان تمدنی یا نابودی تمدن صورت بگیرد، باید همگان 

عامل پیدایش گرمایش جهانی، یک عامل تک وجهی نیست، بلکه یک سندرم  ،به زعم مامصداق دارد.با واقعیت موجود، بیشتر 

سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... است و اگر قرار است مسامحه ای برای جلوگیری از این معضل انسانی و اجتماعی 

ه ای و ارجاع به منابع اسنادی روش تحقیق در این مقاله به شیوه کتابخانصورت بگیرد، تالش همگان و خرد جمعی الزم است. 

و توصیفی می باشد. همچنین ضرورت پرداختن به چنین موضوعی، اهمیت ان در نقش سالمت و جلوگیری از شیوع بیماری 



 

 

البته انچه در این مقدمه الزم به نظر می رسد، . حال و اینده می باشدزمان به حقوق فردی و اجتماعی انسانها در ها و احترام 

 رسش و صورت مساله می باشد که برای اقناع انها نیز فرضیاتی مد نظر است.طرح چند پ

 

 

 

 

 

 طرح پرسش:

در جهان و تحدی ان به محیط زیست پیدایش پدیده گرمایشی  بچگونه و تحت چه شرایطی، انسان معاصر امروزی،  مسب -1

 شده است؟

بوده زیست  و تاثیر ان بر محیطچگونه عوامل اجتماعی عصر حاضر، تاثیر گذار بر این پروسه جهانی )گرمایش جهانی(  -2

 است؟

 فرضیات:

دی اکسید کربن حاصل از سوختن ذغال االینده ها، نظیر گاز انتشار  یلبه دالبیشتر  ، گرمایش جهانیپدیده به نظر می رسد -

 شده است. ا باعث ایجاد شدن الودگی هوا ،انه هاسنگ در نیروگاه ها و کارخ

به منظور استفاده از چوب،  ،به ویژه در جنگل های گرمسیری ،هابه دلیل جنگل زدایی  ، گرمایش جهانیبه نظر می رسد  -

 شده است. الودگی هوا و خاک ایجادباعث میوه و فراهم کردن زمین های کشاورزی 

به دلیل افزایش استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی که جایگزین  بیشتر، رمایش جهانیگبه نظرمی رسد  -

 شده است. الودگی خاک ایجاد باعث ،اند استفاده از کودهای طبیعی شده

به محیط زیست  ،و به تبع ان بوده به نظر می رسد مجموعه سندرم های متعددی بر پروسه گرمایش جهانی تاثیر گذار  -

 سرایت نموده است.و الودگی اب بشری 

 

 مبانی نظری مقاله



 

 

بحث چرا که  ،یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می رود ،مسأله آلودگی

اپیماهای از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن ، آبهای تحت االرضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هوالودگی،

قرارداده است .مولکول آالینده ای که امروز از کارخانه یا  بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید

 احتماالَ بعد از چند ،اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد ،می شودزیست منبع آلوده کننده دیگری مثالَ در اروپا، وارد محیط 

لودگی برای ا. می تواند در ریه انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می کنند وارد شود ،مدت

مفهوم و معنی متفاوتی دارد . مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب آلوده را آلودگی به  ،افراد مختلف

آلودگی محسوب می  ، ان عامل یککه یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می رساند ،کشاورزفرد حساب آورند . برای 

چنین می توان گفت که آلودگی  ،اما هر گاه بخواهیم تعریف جامع و کلی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم ،شود

ر و مدتی که کیفیت یا چرخه در محیط زیست به مقدا هوجود یک یا چند ماده آلوده کنندعبارت است از زیست محیط 

هر گاه ماده یا  ،طبیعی را بطوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا اثار و ابنیه باشد تغییر دهد . به بیان ساده تر

اینک .موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می شود

 کر برخی از االینده هایی که برای محیط زیست انسان الودگی محسوب می شود، می پردازیم.به ذ

 

 و الوده شدن هوای محیط طبیعتگرمایش االینده ها در  تاثیر

دی اکسید کربن حاصل از سوختن ذغال سنگ در نیروگاه ها و گاز گرمایش جهانی به دلیل انتشار شواهد نشان می دهد که 

میلیارد تن گاز دی اکسید کربن در جهان تولید میشود که با ادامه  27در حال حاضر ساالنه  » ایجاد می شود.کارخانه ها 

میلیارد تن  12توان جذب بیش از  ،میلیارد تن خواهد رسید، در حالی که کره زمین 90، مقدار ان به  2050فعلی ان، در سال 

 [11و9]«گاز دی اکسید کربن را تدارد

در شرایطی که تقاضا برای برق با ورود محصوالت الکتریکی مختلف، روند افزایشی را دنبال می کند، ، دنیای مدرنبا پیدایش  

همچنین  .عدم گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر، تداوم استفاده گسترده از ذغال سنگ در نیروگاه ها را موجب می شود

ایجاد می شود. نیز گرمایش جهانی به دلیل انتشار دی اکسید کربن حاصل از مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل 

آهنگ سریع افزایش جمعیت جهان، تقاضا برای خودرو و دیگر محصوالت مصرفی به سرعت در حال افزایش رشد با توجه به 

از طرفی دیگر، افزایش  .ر بخش های حمل و نقل و تولیدی استاست. این به معنای افزایش مصرف سوخت های فسیلی د

بستر دریای قطب جنوب  در  بخش کشاورزی مانند شالیزارهای برنج ودر گرمایش جهانی به دلیل انتشار گاز متان از حیوانات، 

بیشترین سهم انتشار را در میان گازهای گلخانه ای  ،متان پس از دی اکسید کربنبه گفته کارشناسان، گاز  »ایجاد می شود. 

روندی افزایشی را دنبال می کند. همچنین زمانی که مواد آلی  ،دارد. با افزایش مصرف محصوالت دامی، انتشار متان در اتمسفر

به نج این مساله در شالیزارهای برمعموال توسط باکتری ها در یک تجزیه بی هوازی شکسته می شوند، متان آزاد می شود که 



 

 

تخریب جهانی و نهایتا عی باعث بوجود امدن پدیده گرمایش پس بنا به شواهد باال، االینده های محیطی به نو .شایع استوفور 

 [2]«محیط زیست را بدنبال خواهد داشت

 

تأثیرات مثبت فعل و  بطور کلی منابع الوده کننده هوا عبارتند از منابع طبیعی و منابع غیرطبیعی یا مصنوعی با توجه به

دود و خاکسترهای آتش سوزی های جنگلی ،  –گرد و غبار صحراها  –انفعاالت عناصر طبیعی در دراز مدت مانند طوفانها 

بعضی عقیده دارند که در کوتاه  .آسمانی و منابع گیاهی و حیوانی فشانی ، شهاب هایشتی آامالح موجود در جو، فعالیتها

اینگونه فعل و  ،ن جهتیزیست ، موجب آلودگی می شوند . بدمدت ، اینگونه منابع در اثر بر هم زدن تعادل ظاهری در محیط 

انفعاالت طبیعی را در گروه آالینده های طبیعی قرار می دهند .منابع غیرطبیعی یا مصنوعی ، بر عکس به دست انسان بوجود 

  … منابع تجاری و خانگی و –صنایع  –حاصل فعالیتهای آدمی است . از جمله وسایل نقلیه  ،و آلودگیهای ناشی از آنآمده 

 است که درو اندازه گیریهای انجام یافته بر روی غلظت آالینده ها در نقاط مختلف شهرهای پرترافیک نشان داده  مطالعات

از حد مجاز آلوده  ،به مراتب ،های نسوختهنهوایی که تنفس می کنیم از نقطه نظر مونواکسید کربن و هیدروکربو ،موارد بیشتر

تر است . اگرچه صنعت و تکنولوژی ، عامل رشد اقتصادی کشورها هستند ولی آلودگی هوا نیز ره آورد آنهاست. یعنی اگر 

واد م ،تولید بی رویه عواقباز  تبعات منفی هم دارد و ،اید ایند به نظر میپیشرفت و تولید خوش به همان اندازه که ،توجه نکنیم

اکسید کننده های  –اکسیدهای ازت  –اکسیدهای گوگرد  –که عبارتند از مونواکسید کربن  آلوده کننده ذیل بوجود میاید

 . ذرات معلق در هوا و مواد رادیو اکتیو –هیدروکربورها  –فتوشیمیایی 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

                                                                    

 

      الودگی ناشی از کارخانه ها و نیروگاههای حرارتی                                        

 

             

 

                                                                           



 

 

 

 الودگی ناشی از دود ماشینها در حوزه ترافیک                                            

 



 

 

                                                         الودگی ناشی از فضوالت حیوانی و تاثیر ان بر محیط زیست                                    

 

و  سموم در طبیعتتشکیل و استفاده اضافی از کودهای شیمیایی و  ها با تاکید بر حذف جنگل گرمایش جهانی 

 الوده شدن خاک

گرمایش جهانی به دلیل جنگل زدایی به ویژه در جنگل های گرمسیری به منظور استفاده از چوب، میوه و فراهم کردن زمین 

های کشاورزی ایجاد می شود و باعث ضربه مهلک و جبران ناپذیر به محیط زیست می شود.. با افزایش جنگل زدایی، ظرفیت 

ذخیره کربن کاهش یافته و این گاز در مقیاس وسیع وارد اتمسفر می شود. همچنین از طرف دیگر، گرمایش جهانی به دلیل 

افزایش استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی که جایگزین استفاده از کودهای طبیعی شده اند، ایجاد می شود. 

کودهای نیتروژن دار نه تنها در افزایش گرمایش جهانی موثرند، بلکه با ایجاد "مناطق مرده" در آب، حیات دریایی را نیز 

تهدید می کنند. همچنین، استفاده بیش از حد از نیترات، موجب آلودگی سفره های آب زیرزمینی می شود. آلودگی خاک نیز 

.. در محیط زیست …نها زباله ، قوطی های کنسرو ، آهن اسقاطی ، کاغذ ، شیشه ، پالستیک و حاصل تجمع ساالنه میلیو

سرعت تجزیه ی آنها بسیار کم است ، آثار آنها همچنان در خاک  است. چون اغلب این مواد توسط باکتریها تجزیه ناپذیرند یا

گازی است که براثر ، یعنی در حال حاضر ، روشهایی برای تهییه بیوگاز » باقی می ماند و آلودگی خاک را سبب می شود .

از  آن را گاز متان تشکیل می دهد. از انجام فرآیند های زیست شیمیایی باکتریها بر روی زباله ها بوجود می آید و درصد زیادی

در حال تحقیق و اجراست که ولید می شود که ت.… واز زباله های کاغذی  ،از آهن اسقاطی ، بازیافت کاغذ ،زباله ، بازیافت آهن

عامل مهم دیگر در آلودگی خاک ، اضافی کودهای شیمیایی ، مواد حشره کش از طرفی، تاحدی از شدت این الودگی می کاهد.



 

 

ر دارند که خود به ، قارچ کش و علف کش است که برروی گیاهان یا زمین می پاشند. اغلب این مواد ترکیب های سمی و کل

                                                                                [5]«شوندخود تجزیه نمی

 می شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم تر، هر چه به ایشان نزدیککوهماننداشخاص بزرگ و با همت به به عنوان مصداق، 

 .به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند ،نزدیک شوی که چون کمی به آنان همانند سراب  ،شود و مردم پست

خورشید  ساطع شده از بخصوص اشعه ماوراء بنفش ،ازن پدیده مفیدی است که زمین را در برابراشعه های مضر خورشیدالیه 

کرده است . بطوری الیه ازن شروع به نازک شدن میالدی، 1970طبق تحقیقات انجام شده پس از سال. محافظت می کندرا 

ده از گاز استفا ،یکی از مهمترین عوامل تخریب الیه ازن.سوراخ ایجاد شده درالیه ازن قابل مشاهده یود1985که درسال

پیماهای و پرواز هوا لکه های خورشید ،بخارآب ،میتوان به نقش گازهای گلخانه اینیز است . از عوامل دیگر  کلروفلوئور کربن

که در نتیجه  بنفش خواهد بودی زمین در معرض دریافت اشعه ما وراکره  ،با تخریب تدریجی الیه ازن .ردبلند پرواز اشاره ک

 های تضعیف سیستم ایمنی بدن برروی انسانها، تاثیر بر اکو سیستم آب مروارید و ســـرطان پوست، بیماریهای چشمی و ،آن

کیفیت  کاهش بازده و تاثیر بر اکوسیستم خشکی و ،غذاییکاهش تعداد ماهیها، تاثیر بر روی حلقه زنجـــیره  آبی و

محصوالت کشاورزی از جمله غالت می باشد. اگر تخریب الیه ازن ادامه یابد سالمتی تمام موجودات زنده به خطر می افتد. 

                                . تبه طور مختصر بیان شده اس ،خسارات ناشی از تخریب الیه دراین مقاله عوامل تخریب الیه ازن و

                                             
میالدی به بعد، غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین  1950بررسی های اخیر نشان می دهد که از سال »همچنین 

درصد افزایش یافته  35میالدی در حدود  1988تا سال  1958افزایش داشته است، بخصوص گاز دی اکسید کربن که ازسال 

                                                                            [13]«، قابل توجه است است که این میزان افزایش در نوع خود 

 
 

 

 



 

 

 و عریان شدن طبیعتاز بین بردن جنگل ها                                             



 

 

                                                                     استفاده بی رویه از سموم کشاورزی و تاثیرات ان بر محیط زیست                                   

 

 هاو الوده شدن اب و گونه ها زیست گرمایش جهانی و پدیده تبخیر و عواقب ان بر محیط

افزایش گرمایش جهانی بر افزایش سطح آب دریاها تاثیرگذار است. با ذوب شدن کوه های یخ در قطب جنوب و گرینلند، 

بسیاری از کشورهای جهان با پیامدهای ناگوار افزایش سطح آب دریا مواجه خواهند شد. گرمایش جهانی در ایجاد طوفان 

هایی سهمگین تر نسبت به نمونه های امروزی تاثیرگذار است. با توجه به افزایش دمای سیاره زمین، شدت گردبادها و 

تندبادها نیز در حال افزایش است. بر همین اساس سرعت گردبادهای گرمسیری از سال 1981 تاکنون، افزایش چشمگیری 

داشته اند. با توجه به روند افزایش دمای آب اقیانوس ها، نیز به نظر نمی رسد این روند در آینده نزدیک متوقف شود. همچنین 

گرمایش جهانی بر انقراض گونه های مختلف در سراسر جهان تاثیرگذار است. بر اساس مطالعه ای که در نشریه "نیچر" به 

چاپ رسیده، افزایش دمای سیاره زمین تا سال 2050 میالدی، موجب از میان رفتن بیش از یک میلیون گونه از این نوع  

سیاره می شود. از نگاه دیگر، گرمایش جهانی بر نابودی گسترده محصوالت کشاورزی نیز تاثیرگذار بوده است. بر اساس ارزیابی 

های اخیر، احتمال اینکه 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان مجبور به مهاجرت به مناطق معتدل تر شوند، زیاد است. همچنن 

در آب  موجود نشانگر کاهش میزان اکسیژن در آب و در نتیجه تهدید حیات آبی و اختالل در فتوسنتز ،افزایش بی . اُ . دی

ات زنده می میرند و جسدشان به آب وارد جودر یک جامعه زنده ، تعدادی از مویست در نظر داشت که داصوالَ می با .است

عوامل چرک زا را نیز به آن وارد می کنند . بعالوه بیمارستان ها نیز مقدار زیادی ضایعات تولیدی را به راه  ،گردیده و با خود

فسفات  –ن مواد اکثراَ توسط باکتری ها تجزیه گردیده و به نیترات ها های ابی و سیستم های آب زیرزمینی وارد می سازند ای



 

 

                                        .ها و دی اکسید کربن تبدیل می شوند و بدین طریق حیات آبی را مورد تهدید قرار می دهند

                             

                                                       

                                                                                                                                                                 مواد غذایی گیاهی

                                                                                                                                                          

فسفر و ازت و سایر عناصر تشکیل دهنده مواد غذایی گیاهان بتدریج با وارد شدن به سیستم آبهای شیرین، اوتروفیکشین  

ضمن اینکه آبهای زیر زمینی را نیز که به  ،موالَ در آبهای زیر زمینی جمع میگردندموجود را تسریع می کنند . اینگونه مواد مع

آبهای سطحی می پیوندند تحت تأثیر قرار می دهند، مواد ذخیره شده نیز به سطح آمده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می 

توازن فسفر و ازت را بهم زده و بر مقدار رشد گیاهی نیز تأثیر می گذارد . وقتی که  ،گیرند . وفور مواد غذایی در آبهای سطحی

وسیله بی . اُ. دی محیط آبی  گیاهان می میرند بقایای آن ها در ته جریانات آب قرار گرفته و شروع به تجزیه می کنند به این

                                                                                          د                                                   باال می رو

                                                                                                                                                                     مواد رادیواکتیو

باالترین مقدار  ،همچنانکه در قبل اشاره گردید مواد رادیواکتیو در غلظتهای بسیار کم هم کشنده بوده و در کمترین زمان

آلودگی را ایجاد می کنند باالترین موارد آلودگی مواد رادیو اکتیو از جانب آزمایشات اتمی ، کارخانجات تولید برق هسته ای ، 

کارخانجات تهیه مواد اولیه اتمی ، آزمایشگاههای تحقیقات اتمی و بیمارستانهایی که از مواد رادیو اکتیو بهره گیری می نمایند 

روی ید رادیو اکتیو و استرانسیوم رادیو اکتیو که در انتهای  سیمحیط زیست است . امروزه، توجه بشر در این مورد برر متوجه

                                                                                                 زنجیره غذایی جمع می گردد تمرکز یافته است

                                                                                                  

                                                                                                                                                  حرارت

ایجاد آلودگی حرارتی آبها، کارخانه های تولید کننده انرژی الکتریکی بصورت حرارتی هستند که از آب بعنوان مهمترین عامل 

مقدار بسیار زیاد استفاده می کنند . اب گرم شده به سیستمهای آبی وارد و باعث گرم شدن آبهای مسیرش می ه سرد کننده ب

ی دهد که اب گرم شده به ابهائی که مورد تصفیه دقیق قرار نگرفته اند وارد شود . زمانی این نوع آلودگی اثرات سوء را نشان م

افزایش یافته و در نتیجه قابلیت حل اکسیژن کاهش می یابد . در دریاچه ها  ،شود . پس از مدتی درجه حرارت اب مورد بحث

یع دوباره مواد غذایی می شودی مواد غذایی و توزطحرفته و باعث بوجود آمدن دوران ق ، اشکاالت از این هم فراتر   

 ،ها های کارخانه نواحی صنعتی و بر اثر فعالیت برخی از در دهه اخیر دو در .یکی از آثار و نتایج آلودگی هوا باران اسیدی است

به صورت اسید  ماده در اتمسفر اکسیژن این دو بخار آب با .اکسید ازت در هوا افزایش یافته است اکسید گوگرد و دی میزان دی

کنند و به صورت باران  های طوالنی را بوسیله باد طی می مسافت ،آید. این ذرات اسیدی نیتریک و اسید سولفوریک در می



 

 

هایی ممکن است به صورت برف یا باران یا مه نیز در بیاید ریزند. چنین بارش اسیدی بر سطح زمین فرو می   

هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته  بناها و آثار تاریخی بخصوص در ساختمان پیامدهای باران اسیدی باعث از بین رفتن

ها  خاک ست موادسمی را وارددهد و حتی ممکن ا باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می .شود شده باشند، می

                                     .شود کند .باران اسیدی موجب نابودی درختان و کاهش مقاومت آنها بخصوص در برابر سرما می

   
  

 

                                                                         

 افزایش گرمایش جهانی و تاثیر ان پدیده ذوب یخ ها و افزایش اب اقیانوس ها                       

 

 

 

 



 

 

 

 تولید طوفان های هولناک و افزایش ریزگردها و اسیب به محیط زیستافزایش گرمایش جهانی و                 

بررسی » در منطقه تبریز ایران: مثال به عنوانیکی دیگر از پیامدهای گرمایشی زمین، خشکسالی های مفرط است. همچنین 

می دهد که پدیده ( نشان 2005-1951سال دوره اماری ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تبریز ) 55های بعمل امده در طول 

.در طول این مدت دما روندی این منطقه را همچون ظروف مرتبطه و یکپارچه تحت تاثیر قرار داده است ،گرمایشی زمین

 [4]« صعودی و بارش روندی نزولی داشته است که نتایج ان چیزی جز خشکسالی درپی نداشته است



 

 

 

 

    جهانی و تاثیر ان بر تخریب محصوالت زراعیافزایش پدیده گرمایش                              

                                                                           

 

 

 و جانوران ابزی ان بر مرگ و میر گونه های حیوانی گرمایش جهانی و تاثیر

به  "نیچر"بر اساس مطالعه ای که در نشریه گرمایش جهانی بر انقراض گونه های مختلف در سراسر جهان تاثیرگذار است. 

 .موجب از میان رفتن بیش از یک میلیون گونه این سیاره می شود 2050چاپ رسیده، افزایش دمای سیاره زمین تا سال 

گرمایش جهانی در نابودی صخره های مرجانی تاثیرگذار است. افزایش دمای آب دریاها در بلند مدت و نابودی صخره های 

به صخره های  ها ، اکوسیستم های دریایی را به شدت تهدید می کند. بقای بسیاری از گونه های دیگر در اقیانوسمرجانی

 .مرجانی وابسته است

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یش جهانی و تهدید حیوانات قطبیگرما                                               

 

از گونه های جانوری مانند خرس های قطبی و پنگوین ها که برای ی قطبی ، حیات بسیاری اهمچنین ذوب شدن یخ ه»

 [8و6]«غذای خود، نیاز به حرکت و استراحت بر روی یخ ها دارند، در معرض انقراض اند یافتن



 

 

    

 گرمایش جهانی و تخریب اکوسیستم های دریایی و موجودات ابزی                               

 نتیجه

تنها منحصر به حقوق یک فرد یا یک شخص و بحث گرمایش جهان، امروزه موضوع محیط زیست و الودگی ان  ،به زعم نگارنده

نیاز به عزم ملی و  ،خاص نیست، بلکه اهمیت و ضرورت پرداختن به ان و مسامحه و مماشات در خصوص این معضل جهانی

جهانی باید ابتدا به ساکن از سوی تمامی  رهیافتی جهانی دارد.امروزه حفظ محیط زیست و پرداختن به بحث گرمایش

نهادهای مردم محور و حقوق بشری و حتی سازمانهای بین المللی مورد توجه جدی قرار بگیرد، چرا که طبیعت و این کره 

هداری از این موهبت الهی، یک و تک تک افراد جهان است و حفظ و نگ همگانمسکون ملک خدادادی است که متعلق به 

 ،که در خصوص این قضیه، یک مسامحه مدنی و گفتمان بین تمدنی الزم است.به زعم مااست و انسانی  المللیوظیفه بین 

رشد فرهنگی و تشکیل اتاق فکر از طرف تمامی گروههای حوزه حقوق شهروندی و جوامع مدنی در جهان، یکی از حلقه های 

رن و عصر صناعات و اکتشافات وانست به حوزه پست مدانسان امروزی به خوبی ت .به نوعیاعی استگمشده این تشریک مس

در خصوص و جهانی عزم ملی گران تمام شد.بسیار برای ما  ،برسد، اما عواقب و پدیده های ناشی از این تمدن مدرن امروزی 

وای پاک ه" هایی نظیرحقوق شهروندی و رسیدن به یک زبان مشترک در دنیا و شعارحوزه رعایت و احترام به  توسعه سیاسی

هسته ای و موشکی و حتی لیزری در قالب  هایازمایش اهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری ازو همچنین ک "ملتها برای همه

کره  هایی است که می تواند رهگشای پاکسازیمولفه جمله  و...از "کیوتو"پیمان  همچون ،پیمانهای ممنوعیت استفاده از ان

  زمین و جلوگیری از گرمایش این کره مسکون باشد.



 

 

 

 

   پیشنهادات

گسترش فرهنگ جهانی در خصوص جلوگیری از الودگی محیط زیست و بدنبال ان کاهش گرمایش جهانی به همسانی -

 گسترش فرهنگ مقابله با بیماری هایی همچون ایدز و بیماری های صعب العالج پرداخته شود.

ن به توسعه سیاسی با تاکید بر حفظ حوزه حقوق شهروندی برای پاک نگهداشتن محیط زیست و جلوگیری ضرورت پرداخت -

 از گرم شدن کره زمین الزم و مهم تلقی شود و بدان عمل شود.

از اتش زدن بازیافتهای ناشی از برداشت محصوالت کشاورزی و در کشورهای در حال بنا به تناسب در کشورهای جهان سوم  -

 توسعه و توسعه مند، کاهش گازهای گلخانه ای و ممنوعیت ان به شکل جدی برخورد شود.

ترغیب و تشویق کشورها به صلح و دوستی در قالب تراکتها و تبلیغات و نهادهای مردم محور در کاهش ازمایش سالح های  -

 ی پاک و عدم گرمایشهسته ای و رادیو اکتیبو و کشتار جمعی و پرداختن به خرد جمعی در کمک به هوا

 ترغیب به استفاده از انرژی های پاک، نظیر انرژی های خورشیدی، باد ، حمام های افتابی و ...و کاهش سوخت های فسیلی -

 ترغیب مردم جهان در کالنشهرهای جهان به استفاده از وسایط نقلیه عمومی و کاهش اتوموبیل های شخصی -

مر تولیدات کشاورزی و دامپروری و عدم استفاده کمتر از سموم شیمیایی به خصوص در ا ،تقدم پیشگیری بر عالج واقعه -

 جهت ایجاد هوای پاک 

کشورهای در حال توسعه و توسعه مند، باید جهت تشویق و ترغیب مردم از سوخت های پاک و پرهیز از سوخت های  -

 اعطا نمایند.وندان به شهرفسیلی، سوبسیدهایی یا فاینانس هایی را به عنوان تشویق 

الودگی های ناشی از ترانزیت کاالها در حوزه دریایی می تواند نتایج وخیمی داشته باشد که تشویق ناوگانهای دریایی  -

 دات ابزی کمک کند.وکشورها به تجهیزات الزم و وسایل راهداری و سایر ملزومات، می تواند از الوده شدن دریاها و موج

گی های ناشی از پسماندهای کشورهای صنعتی در حوزه توسعه، خطری جدی برای محیط زیست به به نظر می رسد الود -

 نقش سازمان ملل و تشکیل اتاق فکر می تواند تا حدودی باعث تقویت و جلوگیری از این الودگی ها شود.شمار می رود که 

گرم شدن کره زمین و نازک شدن الیه ازن و تجربیات نشان داده است که واکنش های هسته ای موجود در جهان، مسبب  -

 بارش بارانهای اسیدی و...شده است.برای جلوگیری از این معضل، نیاز به یک برنامه جامع مشترک بین ملتهاست.



 

 

برای جلوگیری از دودهای تولیدی ناشی از سوخت اتوموبیل ها در تمامی کشورها، الزم است استانداردهای بین المللی الزم  -

سوخت خودرو، جهت پیشگیری از الودگی و گرم شدن کره زمین، اعالم شود و با کشورهای خاطی به شکل جدی برای 

 برخورد شود.

، جهت رقابت بهتر و سالم تر برای ساخت به بخشهای دولتی در امر زیرساختهانسبت تقدم و تشویق بخش خصوصی   -

 محصوالت با کیفیت برتر

 هایبهبود رشد تولیدی محصوالت صنعتی و ارتقای بخش جهت "نیست، کیفیت الزم است کمیت مهم "جهانی ترویج شعار  -

 ای توسعه

های  در جهت نیل به رشد اقتصادی حوزهو مصر و...تشویق کشورهای تاریخی به لحاظ ساختار تمدنی و باستانی مانند ایران  -

 یتوریست در مقابل توسعه صنعت جذب

  ، جهت بهبود گرمایش زمیندر هنگام بروز صاعقهگرفتن جلوگیری از روند خشکسالی جنگلها و کمک به انها در عدم اتش  -

جلوگیری از روند خشک شدن تاالب ها در جهان و جلوگیری از پدیده ریزگردها به لحاظ عدم الودگی و عدم گرمایش  -

 جهانی

 جلوگیری از وقوع جنگ و عدم الودگی محیط زیست و گرمایش زمینو  ایجاد صلحتالش عمومی دولتها و ملتها جهت  -

- ...... 
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