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�લોબલ વોિમ�ગની સમાજ પર અસર

“માનવીની જ�ર�યાત �ણૂ� કરવા માટ� પયા�વરણ પાસે �રૂ� ુ ંછે, પરં� ુતેમના ંલાભને સતંોષવા માટ� અસમથ� છે.” - ભારતના
રા��િપતા મહા�મા ગાધંી� ુ ંઉપર�ુ ંવાકય અ�યારની પયા�વરણની ��થિત માટ� સ�ય છે. અ�યાર� માણસ એ મ�ંજલ પર પહ��યો
છે. તે  િનણ�ય  નથી લઇ શકતો  ક�  તે  આગળ �ય  છે  ક�  પાછળ. આપણે વાત  કર�એ  છ�એ  એકવીસમી સદ�નાં સૌથી મોટા
પયા�વરણીય સકંટની. �ને આપણ ે�લોબલ વોિમ�ગના નામથી �ણીએ છ�એ.

આજથી ૬૦ વષ� પહ�લા ંએક ૧૫ વષ�ય �કશોર ગાય દોહતી પોતાની માતાને �છેૂ છે ક� બા, તમે ગાયના ચાર �ચળ ધોઇને �ણ
�ચળમાથંી જ �ૂધ ક�મ દોહો છો ? ચોથો �ચળ ક�મ દોહતા નથી?તે �કશોરની માતાએ �ુદંર જવાબ આ�યો ‘બટેા, જો ગાયના
ચાર�ચાર �ચળમાથંી �ૂધ ખ�ચી લઇ�ું તો વાછર�ું �ું કરશે ?’ આ સવંાદ કોઇ એક �ય�કત ક� પ�રવારિવશેષ સાથે સકંળાયેલો
નથી. ભારતીય સ�ં�ૃિત અને સ�ંકારમાં ��ૃિતને ઇ�રનો દરજજો આપવામાં આ�યો છે.�યૂ�, ચ�ં, પવન, પાણી, અ��ન અને
��ૃવીને  આપણી  સ�ં�ૃિતમાં  આરા�ય  દ�વ  ગણી  ��ૂ  કરવામાં  આવે  છે.  એટલે  ક�,  આપણે  પહ�લાથંી  ��ૃિત�ેમી  ર�ા
છ�એ.ઉપરોકત  સવંાદનો ભાવાથ�  પણ એ જ  છે  ક� આપણે ��ૃિત�ું શોષણ નહ�, પરં�  ુતે�ું દોહન  કર�ુ ંજોઇએ. જો આપણે
��ૃિતમાથંી સતતલવેાની ભાવના રાખી�ુ ંતો તેનો નાશ થઇ જશે.ઉધોગીકરણની �હાયમાઅંને બી�દ�શોની પાછળ ન રહ� જઇએ
તે  માટ� દર�ક દ�શ  આડ�ધડ ર�તે  ઉધોગો �થાપી ર�ાછે. આ ઉધોગોને  ચલાવવા વીજળ� જોઇએ, તેથી મોટા-ંમોટાં વીજમથકો
બનાવવાં પડ� છે અને િવકાસની સાથે કદમ િમલાવવા મોટરકાર-�કો ચલાવવાં પડ� છે. છેવટ� વાતાવરણમાં ��ૂષણ વધે છે
અને વાતાવરણ�ુ ંસ�ંલુન બગડ� છે.

આજનો “�લોબલ વોિમ�ગ” શ�દ એ ��ે� શ�દ છે.�નો અથ� “વૈિ�ક તાપમાન” એવો થાય છે. માનવીય ��િૃતઓના કારણે
��ૃવીના  તાપમાનમાં  વધારો  થાય  છે.  એટલે  જ  છે�લાં  હ�રો  વષ�માં  �ટલો  તાપમાનમાં  વધારો  નથી  થયો  તેટલો
તાપામાનનો વધારો છે�લા દસ વષ�મા ંથયો છે. છે�લા પાચં વષ�મા ંતો �ુિનયાના સૌથી ઠંડા દ�શ તર�ક� �ણીતા દ�શોમા ંપણ
ગરમીનો �કોપ ચા� ુથયો છે. આ ર�તે વધતી ગરમીને �લોબલ વોિમ�ગ ક� વૈિ�ક તાપમાન કહ� શકાય. ��ૃવીમાથંી હવાનો
ઘટાડો  અને  મહાસાગરના સામા�ય  તાપમાનમાં થતો  સતત  વધારો  એજ  �લોબલ વોિમ�ગ છે.૨૦મી સદ�ના મ�યભાગથી જ
તાપમાનમાં સતત  વધારો  થતો  ર�ો  છે.૨૦મી સદ�ની શ�આતથી �ત  �ધુી �લોબલ તાપમાન  ૦.74 + 0.18.c (1.33

0.32.ફ�રન�હટ) વ��ુ.ં કલાયમેટ ચ�જ માટ� �ટરગવા�મ�ટલ પૈનલ (આઇપીસીસી) �ુ ંકહ�� ુ ંછે ક� તાપમાનમાં આ ��ૃ�ધ �ીન
હાઉસ  ગેસોમા  કો�સ�ં�શનમા�ં�ૃ�ધ  થવાને  કારણે  થઇ  રહ�  છે  અને  આ�ું ��ુય  કારણ  છે  માનવી.  માનવીની  રોજબરોજની
�જ�દગીમાં  �ધણનોવ�ુ ઉપયોગ  અથવા  જગંલો  ઓછા  થવા  �વી  ઘણી  વ��ઓુ  તાપમાનમા�ં�ૃ�ધ  માટ�  જવાબદાર  છે.

આઇપીસીસી�ુ ંએ પણ કહ�� ુ ંછે ક� સોલર ર��ડયેશન અને જવાળા�ખુી �વી �ા�ૃિતક ઘટનાઓથી પણ તાપમાન વધી ર�ુ ંછે.

પરં� ુવોિમ�ગ પછ� ��ૂલ�ગ એ ઝડપથી થ�ુ ંનથી. ઉધોગીકરણ પછ� તો વોિમ�ગ વધવાનો િસલિસલો વધતો જ ગયો છે.�લોબલ
વોિમ�ગના આ બધા કારણોથી ૪૦ થી પણ વ� ુવૈ�ાિનક સોસાયટ�ઓએપોતાનીમહોરલગાવી છે, આમા ંઘણા ંબધા ંઔધો�ગક દ�શ
પણ સામેલ છે.

�લોબલ વોિમ�ગ ઉ�ભવવા પાછળ ��ુય�વે ઉધોગીકરણ,શહ�ર�કરણ અને વ�તી��ૃ�ધ આ �ણ કારણ જવાબદારગણાવી શકાય.
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ઉધોગીકરણ  અને  શહ�ર�કરણને  લીધે  ઉધોગો  અને  વાહનોમાથંી  નીકળતા  ઝરે�  વા�ઓુ  �વા  કાબ�ન  ડાયોકસાઇડ  (co2)

,�લોરોફલોરો કાબ�ન (CFC),િમથેન (CH4) અને નાઇ�ોજન ઓકસાઇડ(NO) વગેર� વા�ઓુને લીધે ઓઝોન �તરમા ંગાબ�ુપંડ� છે
અને  �યુ�ના � �કરણો  સીધા ��ૃવી પરપડ� છે. આમાનાં ક�ટલાક � �કરણો  પરાવત�ત  થઇને  પાછા અવકાશમાં �ય  છે. તે
�કરણોને  આ ઝરે� વા�ઓુ�ું પડ રોક�ને  પાછા ��ૃવી પર ફ�ક� છે  �નાથી ��ૃવીના તાપમાનમાં વધારો થાય  છે. ��ૃો કાબ�ન
ડાયોકસાઇડ �હણ કર�ને આપણને ઓ��સજન આપે છે તેમજ ��ૃવી પર વાતાવરણને ઠં�ુ રાખે છે. પરં�  ુવ�તી��ૃ�ધને લીધે
��ૃોની સ�ંયામા ંઘટાડો થવાથી પણ ��ૃવી પર તાપમાનમા ંવધારોથયો છે. �ની માનવસમાજ તેમજ સમ� ��ૃ�ટ ઉપર અસર
થઇ છે. તેમજ વધતા જતાઅં�પુર��ણને પણ �લોબલ વોિમ�ગ માટ�જવાબદાર ગણાવી શકાય.

વીસમી સદ�મા ં��ૃવી પર�ુ ંતાપમાન સામા�યથી 0.5. સે. �ધુી વ��ુ ંહ� ુ ંઅને હવે એ સભંાવના છે ક� ઇ.સ. 2050ની સાલ
�ધુીમાં ��ૃવી�ુ ંતાપમાન લગભગ 1.5. સે. થી 5.5. સે. �ધુી વધશે, એ ��ૃવી પર તાપામાનના �કોપનો સકં�ત છે. આ�
િવ�ના મોટાભાગના દ�શો પર આપિ� આવી રહ� છે. ��ુ ં��ુય કારણ �લોબલ વોિમ�ગ છે. થોડા સમય પહ�લા �યાનમાર અને
બા�ંલાદ�શે ભયકંર તોફાનોનો સામનો કય� હતો. તેમજ જમૈકામા ં��ુતાવ નામના ંવાવાઝોડાએ દ�શને બરબાદ કર� ના�યો. એક
બા�ુ અિત��ૃ�ટ અને �ુ�કાળની પ�ર��થિત સ��ય છે. આમ ઋ�ચુ�મા ંફ�રફાર થવાથી માનવસમાજ પર સૌથી મોટ� અસર થતી
જણાય છે.

�ીનહાઉસ ઇફ�કટની સૌથી વધાર�  અસર �હમખડંો ઉપર થઇ છે. �ના કારણે �હમિશખરો પીગળવા લા�યા છે અને તેની સાથે
સકંળાયેલી પ�ર��થિત  અસ�ંલુીત  થવા લાગી છે. �હમવષા�  ઓગળવાથી નદ�ઓના પાણીમાવંધારોથાયછે  અને  �રુની ��થિત
સ��ય  છે.�હમખડંો  �ટૂવાની  ઘટના  આ�  સામા�ય  બનતી  �ય  છે.  લગભગ  ૬૦  �કલોમીટર  ��ેફળમાં ફ�લાયેલા  આઇ�સ
�હમખડં�ુ ં િવખડંન  એટ�ુ ં�ભાવી હ� ુ ંક� તેનાથી ૨૫૦ �કલોમીટર �ધુી �કંૂપનો અ�ભુવ  કરાવી દ�ધો હતો. આ ઘટના ૧૩,

ઓગ�ટ ૨૦૦૫માં ઘટ� હતી . �હમનદ�ઓ ઓગળવાથી તેની અસર મા� �હમની પ�ર��થિત ઉપર જ નથી પડતી પરં�  ુતેની
અસર સ��ુ  ઉપર પણ થતી જોવા મળે છે. સ��ુ�ું �તર હવે  ધીમે  ધીમે  ઉપર આવવા લા�� ુ ંછે. એક અ�યાસઅ�સુાર ૩
સે�ટ��ેટ તાપમાન વધવાથી સાગર�ુ ંજલ�તર ૦.૨ થી ૧૦૫ મીટર �ધુી ��ુ ંઆવે છે. સ��ુમા ંપાણીનીસપાટ� �ચી આવવાથી
દ�રયા�કનારાના િવ�તારો પર તેની અસર જોવા મળે છે.

વૈિ�ક તાપમાનમા ં�ીનહાઉસ ઇફ��ટની અસર ખતેીપર પડ� છે.ઉ�ણ અને સમશીતો�ણ �દ�શોમા ંઆનો �ભાવ સૌથી વ� ુહોય
છે. લગભગ ૨.સે�ટ��ેટ તાપમાનનો અસામા�ય વધારો થવાથી પાકો પર તેની અસરો પડ�લી જોવા મળે છે. ખાસ કર�ને ઘ�,

મકાઇ, ડાગંર વગેર� છોડ પર પણ તેની અસર ઝડપથી વતા�ય છે. ધરતી પર વધ� ુ ંજ�ુ ંરણ એ એક સમ�યા બનતી �ય છે.

િવ�ના ૧૧૦ દ�શોમાં મ�ુ�થલીકરણ પોતાનો  પગ પસાર કર� �કૂયો  છે. એમાં િવકિસત  દ�શ  અને  િવકાસશીલ દ�શ  બનંેનો
સમાવેશથાયછે.વૈિ�ક તાપમાનને  લીધે  ��ૃોનો  ઝડપથી િવકાસ  ન  થવાને  કારણે રણ�દ�શ  ઝડપથી આગળ વધી ર�ા છે.

અ�મુાન  છે  ક� દર વષ�  ૫ લાખ હ�કટર જમીન  માનવીની ઉપભો�તાવાદ� સ�ં�ૃિતને  લીધે  રણ�દ�શમાં ફ�રવાઇ રહ� છે. આના
પાછળ ��ૃછેદન અને વધાર� પડતા વૈિ�ક તાપમાનનો સૌથી મોટો હાથ છે.

��ૃવીપર તાપમાનમા ંવધારો થવાથી માનવ �વન ઉપર તેની અસર પડ� છે. �વન �વવાની ર�ા�મક�ણાલી ખરાબ ર�તે
નાશ પામી રહ� છે. અનેક રોગોનો ફ�લાવો વધી ર�ો છે. ચામડ�ના રોગીઓની સ�ંયા અમે�રકા, ��ટન, �ાસં, જમ�ની તેમજ
ઓ����લયામાં વધી રહ� છે. મેલરે�યા તેમજ  ફાયલરે�યાની બીમાર�નો  �ભાવ  ક��યા તેમજ  ઇ�ડોનેિશયા �વા દ�શોમાં વધાર�
જોવા મળે છે. અિતશય ગરમીથી �સનદરમા ંવધારો થયો છે. �ખોના રોગમા ંખાસ કર�ને મોતીયાની સ�ંયામા ંઅને ચામડ�નાં
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ક��સરમાં  વધારો  થયો  છે.  �લોબલ  વોિમ�ગના  લીધે  વાતાવરણ  સાથે  અ��ુલૂન  નસાધી  શકવાથી  આ�  ઘણી  બધી
પ�-ુપ�ીઓની �િત  ��ુત  થતી �ય  છે. �ની સીધી અસર પ�ર��થિત  ત�ં  પર પડ� છે.�લોબલ વોિમ�ગથી બચવા માટ�ના
ઉપાયો નીચ ે�જુબ છે

�લોબલ વોિમ�ગથી બચવા માટ�ના ઉપાયો:

�ૃિષ  કચરામાથંી  બનેલા  બાયોફ�અુલનો  ઉપયોગ–  સે��લુોઝને  તોડવાની  નવી  ટ�કનોલો�નો  ઉપયોગ  કર�ને  ખરાબ
લાકડાને �ધણ તર�ક� વાપર� શકાય છે. આ �યોગનો �ે��ટકલ ઉપયોગ જલદ�થી થઇ શક� છે.

કાબ�ન ક��ચર ટ�કિનક– નવી કાબ�ન ક��ચર ટ��નોલો�મા ં�ડૂ�રોકાણ કરવાની જ�ર છે. િવિવધ દ�શોની સરકારો આ ��ેમાં
�ડૂ�રોકાણ કરવા માટ� િવચાર� રહ� છે. આ ટ�કનોલો�મા ંપાવર �લા�ટ અને ર�ફાઇનર�થી એક� કરવામાઆંવેલ કાબ�નને
વાતાવરણમા ંછોડવાને બદલ ેકોઇ �ડર�ાઉ�ડમા ં�ટોર કરવાથી �લોબલ વોિમ�ગ� ુ ંજોખમ ઘટાડ� શકાય છે.

પવન ઊ��-જો પવન ઊ��નો �યવ��થત ઉપયોગ કરવામા ંઆવે તો ૩૦ ટકા િવજળ�ની બચત થઇ શક� તેમ છે. �જુરાત
�વા દ�રયા �કનાર� આવેલા ંરાજયો આનો મહ�મ લાભ લઇ શક� છે.

સૌર ઊ�� –િવ�મા ં�ટલી ઊ�� પરંપરાગત ર�તે ઉ�પ� કરવામાં આવે છે તેના કરતાં પણ વ�  ુઊ�� �યૂ� �ારા મેળવી
શકાય છે. �યૂ� ઊ��નો મહ�મ ઉપયોગ કરવાથી પૈસાની પણ ઘણી બચત થશે અને ��ૃિત�ુ ંદોહન થ�ુ ંઅટક� જશે.
ઘર��ું માઇ�ો જનર�ટર– આ �કારના માઇ�ો જનર�ટરનો ઉપયોગ કર�ને ઘર, ઓ�ફસ અને કંપનીઓમાં પાણી ગરમ કર�
શકાય છે. આનાથી વીજળ�ની ઘણી બચત થઇ શક� છે.

પયા�વરણનો  �્��ટકોણ રાખી  ઇમારતો  તૈયાર  કરવી  –ઇમારતો  તૈયાર  કરતી  વખતે  વે��ટલશેન�ું �યાન  રાખ�ુ.ં  �થી
પવનની અવરજવર થઇ શક� અને ઇમારતોમા ં�બનજ�ર� વીજળ�નો ઉપયોગ કરવો ન પડ�.
બળેલા  કોલસામાથંી  કાબ�ન  અલગ કરવો  –હવાની  અ�પુ��થિતમાં બળેલાં �ૃિષ  ��યોમાથંી  ચારકોલ બનાવવો. બળેલો
કોલસો ઘણો �થાયી હોય છે. કાબ�નને હવામા ંછોડ�ા વગર નવસો વષ� �ધુી �ડર�ાઉ�ડમા ં�ટોર કર� શકાય છે.

સ��ુ ઊ��- લહ �રો અને તરંગોમા ંઊ��ની ઘણી સભંાવનાઓ છે. ઊ�� ઉ�પાદક મો�ંપાણીની ૫૦ મીટર �દર તરંગ ઊ� �
ઉ�પ� કર�  છે. તેનો �ુબંક�ય �હ�સો સ��ુનાં પાણીમાં અને ઇલ�ે��ક �હ�સો �ચા મો�ં સાથે જોડાયેલ હોય છે. સ��ુની
લહ�રોનો  �ઘૂવાટ િનયો�ડિમયમ  આય�નમાથંી ઉ�પ�  �ુબંક �  ઇલ�ેક�ક કોયલને  આગળ પાછળ ધક�લે છે  �નાથી ઊ��
ઉ�પ� થાય છે.

બાયોગેસ  �ટવનો  ઉપયોગ-  સડ�  ગયેલા  કાબ�િનક  કચરા  �ારા  છોડવામાં  આવેલ  િમથેન  ગસે  �ા�ત  ઊ� �થી
ચાલતોબાયોગસે �ટવ સૌથી સારો િવક�પ છે.

ઇલે�ક�ક કાર અને �ુ �હ�લર–પે�ોલ-�ડઝલથી ચાલતી કારની �લુનામા ંઇલ�ેક�ક કાર સ�તી પડ� છે. સાથે CNG ગાડ� પણ
સ�તી પડ� છે. પે�ોલ-�ડઝલ બળવાથી પયા�વરણને �કુશાન થાય છે, જયાર� ઇલ�ેક�ક કાર અને CNGમા ંઆ સમ�યા ઊભી
થતી નથી.

આમ,�ાથિમક િશ�ણથી લઇને કોલજેોનાં અ�યાસ�મમાં પયા�વરણ િવષય દાખલ કર� બાળકો તેમજ �વુાનોને ��તૃ કરવા
જોઇએ. �ૂંકમા,ં ��ૃવીને બચાવવી ક� તેનો નાશ કરવો તેનો ફ�સલો આપણા હાથમા ંછે.

*************************************************** 

અિપ�ત ર. પટ�લ
સમાજશા�ના અ�યાપક
સરકાર� આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે,

કડોલી, તા.�હ�મતનગર

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : Knowledge Consortium Of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/multi/issue1/arpit.php

3 of 3 2/23/2016 1:05 PM


