وقش بازيافت در كرٌ زميه

لَُِ هُلْلُ الغَوَِاتِ ٍَاألَرِضِ يُحِيى ٍَيُوِيتُ ٍَََُّ ػَلى مُّلِ ؽَىِءٍ قَذِيز؛.
حكًمت آسمان َا ي زميه از آن خدايودي است زودٌ مى كىد ي مى ميراود ي بر َمٍ اشيا قادر ي تًاواست

مزُ سهيي يني اس  9عيارُ هٌظَهِ ؽوغي اعت مِ حذٍد  4/6هيليارد عال پيؼ اس غثار
ٍ گاس تيي عتارُ اي هتزامن ؽذُ ٍ عپظ تِ صَرت هذاب ٍ تِ تذريج قغوت خارجي
آى تِ ؽنّل پَعتِ ًاسمي عخت ٍ عفت ؽذُ اعت .
در هذت سهاًي مِ مزُ سهيي تِ صَرت هذاب تَدُ اعت هَاد عٌگيي تز هثّل آّي ٍ
ًينّل تِ قغوت درًٍي مزُ يؼٌي ّغتِ راُ يافتِ ٍ هَاد عثنتز هثّل عيلينات ّا ٍ عَلفيذ
ّا در قغوت عطحي آى تجوغ يافتِ اًذ.
در عزاعز مزُ سهيي آب ٍ َّاي ينغاًي ٍجَد ًذارد ٍ اًغاى ّن در ّز ؽزايط آب ٍ
َّايي تِ راحتي قادر تِ تأهيي ًياسّاي خَد ًيغت .پظ تزاي اًغاى ّا  ،جغزافياي سًذگي
هٌاعة هحذٍد اعت.
تحَالت قزى اخيز ٍ اًقالب صٌؼتي ها را تز تَجِ ٍ حفظ تيؾتز هحيط سيغت هلشم هيمٌذ
 .تنٌَلَصي تِ جاي تْتز مزدى ؽزايط سًذگي اًغاى ّا

هتعفاًِ تخزية طثيؼت ٍ
 ،أ

هحيط سيغت را در پي داؽتِ اعت .
تايذ تذاًين مِ فقط يل مزُ سهيي دارين ٍ ًاتَدي يا تْثَدي آى تِ دعت خَد ها اعت .
آلَدگي ّاي فزاٍاى رٍي مزُ سهيي ٍ هؾنالت سيغت هحيطي  ،تز اثز تي تَجْي

ها

تَجَد آهذُ ٍ تاستاب آى ًيش تِ عَي خَدهاى اعت  .افشايؼ جوؼيت ٍ تَعؼِ فزٌّگ
هصزفگزايي تاػث اسدياد هَاد سائذ ؽذُ ٍ تؾز را تا تحزاى ّاي جذي رٍ تِ رٍ مزدُ
اعت  .اس آًجا مِ در اغلة مؾَرّاي جْاى تِ ٍيضُ مؾَرّاي در حال تَعؼِ اس

تنٌَلَصي تغيار پيؾزفتِ اي تزاي جوغ آٍري  ،حوّل ٍ ًقّل ٍ دفغ سائذات اعتفادُ
ت.
ًويؽَد ،هؾنالت تْذاؽتي ٍ سيغت هحيطي ايي هَاد رٍس تِ رٍس در حال افشايؼ اط
ؽذت آلَدگي هَاد سائذ در ؽْزّا ٍ صٌايغ ٍ پيچيذگي هغائّل ًاؽي اس آى  ،تِ گًَِ اي
اعت مِ تَجِ ػلوي ٍ اجزايي هتخصصاى سيغت هحيطي دًيا را هتَجِ تِ

هذيزيت

سائذات ٍ تاسيافت اصَلي ايي هَاد ًوَدُ اعت  .ػذم مٌتزل ستالِ ّاي ؽْزي ٍ سائذات
صٌؼتي در تَليذ تِ ٍاعطِ ٍجَد اًَاع هَاد فيشيني  ،ؽيويايي

ٍ تيَلَصيني خطزًاك

ػالٍُ تز ايجاد هخاطزات سيغت هحيطي اس ػَاهّل هَلذ تغياري اس تيواريّاي اًغاى
هيتاؽذ  .طثيؼت تا قذرت خارق الؼادُ خَد تَاى تاسگزداًذى ٍ تجشيِ ّز هادُ اي را در
طي سهاى دارد اها  ،تجشيِ ستالِ ّاي تز يؼٌي هَاد طثيؼي هاًٌذ پظ هاًذُ غذاّا  ،هيَُ
ّا  ،گياّاى ٍ حتي اجشا جاًذاراى تا عزػت تغيار تااليي در طثيؼت صَرت گزفتِ ٍ لذا
تاػث ماّؼ آلَدگي طثيؼت هيؽَد ٍلي ستالِ ّاي خؾل  ،يؼٌي

سائذاتي ّوچَى

پالعتيل  ،فلشات  ،العتيل ٍ چَب هذت ّا در طثيؼت تاقي هيهاًذ ٍ تاػث

آلَدگي

هحيط سيغت هي ؽَد  .ستالِ ّاي خطزًاك يا ٍيضُ تِ سائذاتي گفتِ هي ؽَد مِ خَاؿ
خطزًاك اس قثيّل عوي تَدى  ،تيواري سايي  ،قاتليت اًفجار يا اؽتؼال  ،خَرًذگي

ٍ ...

داؽتِ تاؽذ  .آى دعتِ اس پغواًذّاي صٌؼتي ٍ مؾاٍرسي مِ ًياس تِ هذيزيت خاؿ
دارًذ ،جش ستالِ ٍيضُ هحغَب هي ؽًَذ ّ .ذف اصلي اس مٌتزل سائذات ٍ ػذم دٍر ريش
آى ،تِ حذاقّل رعاًذى اثزات ًاهطلَب سيغت هحيطي اعت مِ تَعط رٍػ ّاي
هختلفي صَرت هيگيزد  .تزخي اس ايي راّنارّا ػثارت اعت اس  :ماّؼ هصزف هَاد
خام  ،ماّؼ تَليذ سائذات  ،اعتفادُ هجذد اس هَاد ٍ تاسيافت آى .
هْوتزيي راُ چارُ تزاي رعيذى تِ ًتيجِ هطلَب تفنيل ستالِ ّا تِ دٍ دعتِ تز ٍ خؾل
خَاّذ تَد .ستالِ ّاي تز پظ اس جوغ آٍري ٍ طي پزٍعِ ّاي السم  ،تثذيّل تِ مَد
موپَعت ؽذُ مِ هنوّل غٌي تزاي پزٍرػ گياّاى هختلف اعت ٍ ستالِ ّاي خؾل
دٍتارُ تِ چزخِ صٌؼت تزگؾتِ ٍ تثذيّل تِ هَاد جذيذ هصزفي ٍ مارتزدي خَاّذ ؽذ .
الثتِ تايذ تَجِ داؽت تاسيافت تزخي اس هَاد سائذ هاًٌذ ضايؼات تيوارعتاًي ٍ ظزٍف
تغتِ تٌذي ؽيويايي تِ ػلت هخاطزات تْذاؽتي آى اًجام ًويؽَد  .تاسيافت ماغذ اس

اّن هثاحث سيغت هحيطي اعت  .تاسيافت هَاد سائذ جاهذ ػالٍُ تز صزفِ

جَيي در

هٌاتغ اس آلَدگي هحيط سيغت ًيش هيماّذ ّ .وچٌيي تاسيافت تاػث ماّؼ ّشيٌِ ّاي
جوغ آٍري ٍ دفغ ًْايي هيؽَد  .تا تفنيل اس هثذأ ػالٍُ تز جلَگيزي اس ًاتَدي هؼادى ،
اس دفي ثزٍت ّا ٍقطغ درختاى جٌگّل جلَگيزي مٌين ٍتِ ًغّل ّاي آيٌذُ ًيش تياًذيؾين.

